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HELÅR
 Rörelseintäkter 1 999 kSEK (1 469)

 Periodens resultat–14,3 MSEK (-17,0)

 Resultat per aktie -0,24 (-0,28)

 Soliditet 69,8 % (84,3 %)

 Bolaget fick tre order på RayPilot®-system varav 2 levererades under året. En från  
 Helsingfors Universitetssjukhus, en från Western General Hospital i Edinburgh och  
 en från bolagets bulgariska distributör Euromed-Sofia.

 Det privata sjukhuset Florence Nightingale Hospital i Turkiet inledde behandling  
 av patienter med RayPilot®.

 Bolagets franska referensklinik Céntre Léon Berard presenterade på världens största  
 strålbehandlingskongress fördelaktiga resultat för RayPilot® från en pågående studie  
 där systemet jämförs med ett konkurrerande system.

FJÄRDE KVARTALET 

 Rörelseintäkter 1 540 kSEK (1 269)

 Periodens resultat–2,7 MSEK (-3,6)

 Resultat per aktie -0,04 (-0,06)
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BOLAGETS VERKSAMHET
Micropos Medicals produkt RayPilot® används tillsammans 
med strålbehandlingsutrustning för att möjliggöra ökad pre-
cision vid cancerbehandling. Syftet med produkten är att 
möjliggöra ökad botningsgrad, minskade biverkningar och 
kortare behandlingstid vid strålbehandling av rörliga organ. 
Exempelvis önskas millimeterprecision vid prostatacancer-
behandling men detta organ kan röra på sig mer än 1 centime-
ter under pågående behandling utan att det detekteras idag.  
Organrörelsen i sig och den kompensation som sjukhusen 
tvingas göra för att man ej kan upptäcka rörelsen ökar risken 
för biverkningar såsom ändtarmsblödningar, inkontinens och 
urinvägsbesvär samt impotens.

Den ökade precisionen uppnås genom 3 delkomponenter i 
RayPilot® systemet. En radiosändare (förbrukningsvara) pla-
ceras i tumörområdet och kommunicerar med en mottagare 
placerad på befintligt behandlingsbord. Den tillhörande mjuk-
varan visar sändarens och därmed tumörområdets position 
kontinuerligt och operatören kan anpassa behandlingen uti-
från tumörens rörelse.

RayPilot® används sedan ett par år vid strålbehandling av 
prostatacancer hos universitetssjukhus och privata kliniker 
som med hjälp av precisionen vill höja kvaliteten på sin be-
handling. Detta gör de både genom att minska strålningen på 
den friska omkringliggande vävnaden och genom hypofrak-
tionering som innebär en stor minskning av antalet behand-
lingstillfällen och därmed kan ge stora kostnadsbesparingar 
för samhället.

Den klinik som hittills har kommit längst av Micropos kunder 
är Helsingfors Universitetssjukhus i Finland. Sedan 2014 har 
de på en andel av sina patienter både minskat strålningen 
på den friska vävnaden runt tumören och minskat antalet 
behandlingstillfällen från ett 40-tal till endast 5.Intresset för 
denna typ av behandling med hög precision och ett fåtal be-
handlingstillfällen håller nu på att etablera sig i världen och 
andelen patienter som behandlas på detta sätt antas öka.

Bolaget fokuserar idag försäljningsinsatserna på den europe-
iska marknaden genom distributörer och egna försäljnings-
aktiviteter.

Bolaget är listat på AktieTorget under aktiesymbolen MPOS.
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BOLAGETS UTVECKLING
Under året har Micropos tagit ytterligare kommersiella steg 
framåt genom order på tre kompletta RayPilot® system varav 
två levererades under året.

Under året har även en ökning av intresset för att minimera 
antalet behandlingstillfällen genom införande av hypofraktio-
nering visats genom att detta var ett huvudtema på världens 
största strålbehandlingskongress ASTRO i USA. Vid införan-
de av hypofraktionering är precisionen en avgörande kompo-
nent och när intresset och acceptansen för detta ökar så ökar 
även intresset för RayPilot®.

Det var under det andra halvåret som de tre ordrarna lades. 
Den första kom i augusti från den långvariga samarbetspart-
nern Helsingfors Universitetssjukhussom köpte det Ray-
Pilot®-system som de använt och utvärderat i egenskap av 
referensklinik sedan november 2014. Kliniken använder Ray-
Pilot® vid extrem hypofraktionering av prostatacancerpatien-
ter där antalet behandlingstillfällen dras ned till 5 från vanliga 
40. Eftersom de bara har 5 tillfällen på sig att säkerställa att 
tillräckligt hög stråldos träffar tumörområdet samtidigt som 
de vill minimera risken för att skada den friska vävnaden runt 
omkring så används RayPilot® för att kontinuerligt följa pro-
statan och de stänger av strålen om den rör sig mer än 3 mm. 
Helsingfors Universitetssjukhus är fortsatt en nära samar-
betspartner till Micropos gällande att använda som referens, 
uppdatering av produkter samt som partner i projekt tillsam-
mans med andra bolag.

Den andra ordern kom i september från NHS Lothian/Edin-
burgh Cancer Centre vid Western General Hospital i Edin-
burgh, Storbritannien. Kliniken valde att köpa RayPilot® efter 
att de besökt både Micropos referenskliniker och kliniker som 
använder konkurrerande system. Ordern innebär ett viktigt 
genombrott i Storbritannien, dels då många kliniker inom 
NHS-systemet har en uttalad ambition att gå mot hypofrak-
tionering och dels då det är av stor vikt att ha brittiska refe-
renser för att sälja i Storbritannien. Systemet installerades 
i december och behandlingsstart är planerad till det första 
kvartalet 2018.

Den tredje ordern kom i december från bolagets bulgariska 
distributör Euromed-Sofia som planerar att leverera systemet 
till slutkund under det första halvåret 2018. Ordern föregicks 
av ett besök hos Micropos franska referensklinik, Céntre Léon 
Berard i Lyon.

Det privata sjukhuset Gayrettepe Florence Nightingale Hospi-
tal i Istanbul, Turkiet, behandlade i november den första pa-
tienten med RayPilot®. Sjukhuset ingår i en privat sjukhusked-
ja i Turkiet som har internationella samarbeten med andra 
sjukhus och avsikten är att använda kliniken som referens för 
RayPilot®.

Under året har Micropos besökt flera kongresser och mässor 
för att visa upp RayPilot® och föra en dialog med potentiella 
kunder, distributörer och andra bolag i branschen. Den vik-
tigaste utställningen för Bolaget är den största europeiska 
strålbehandlingskongressen, ESTRO som 2017 hölls i Wien 
i början av maj. Bolaget ställde ut med sin största monter 
hittills och var på plats med ett stort team. Exempelvis så 
påbörjades samarbetet med distributören Euromed-Sofia 
som sedermera i december lade en order på ett system. Det 
bestående intrycket från mässan är att det ökade intresset 
för hypofraktionering och precisionsbehandling har gjort att 
bolaget nu har en meningsfull marknad att bearbeta.

I september gick världens största strålbehandlingskongress, 
ASTRO, av stapeln i San Diego. Även här visades ett större 
intresse än tidigare år för hypofraktionering då behandlings-
metoden var ett av årets huvudteman för de vetenskapliga 
arbetena. Micropos referensklinik Céntre Léon Berard i Lyon 
hade antagits med både en vetenskaplig poster och en 
presentation gällande deras erfarenheter av RayPilot®. Vid 
presentationen redogjordes för de första resultaten från en 
pågående klinisk studie där de jämför användning av RayPi-
lot® med ett konkurrerande system. De beskrev bland annat 
att det vid en övergång till hypofraktionering behövs system 
som kan följa organets rörelse under strålbehandlingen för 
att dosen skall koncentreras på tumören och inte skada den 
omkringliggande friska vävnaden. I resultaten visas fördelar-
na med RayPilot® som ett pålitligt och mer noggrant system 
som snabbt kan implementeras i klinisk rutin.
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HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

PERIODEN OKTOBER – DECEMBER

Förutom sedvanliga klinikbesök och uppföljning av de kliniker 
som tidigare visat intresse och efterfrågat offerter på produk-
ten så har arbetet med att träffa nya potentiella kunder fort-
löpt både på mässor och genom direkta besök med demo av 
systemet.

Bolaget har efter perioden deltagit med RayPilot® på tre kon-
gresser, fysikermöte i Norge, prostatacancerkongress i Stor-
brittannien samt på Spaniens första prostatakongress.

Efter perioden har bolaget förstärkt organisationen på försälj-
ningssidan genom att knyta upp en försäljningskonsult med 
mångårig erfarenhet av strålbehandlingsbranschen. Han 
kommer närmast från Elekta som är en av världens största 
aktörer i branschen där han i 20 år haft olika roller, bland annat 
som sydeuropachef.

I november behandlades den första patienten vid det privata 
sjukhuset Gayrettepe Florence Nightingale Hospital i Istan-
bul, Turkiet.

I början av december installerade personal från Micropos det 
RayPilot® system som NHS Lothian/Edinburgh Cancer Cen-
tre vid Western General Hospital i Edinburgh, Storbritannien, 
beställde i september. Behandlingsstart är planerad till det 
första kvartalet 2018.

Strax innan jul lade Micropos distributör i Bulgarien, Euro-
med-Sofia, en order på ett RayPilot®-system. Avsikten är att 
leverera till slutkund under första halvan av 2018. Ordern fö-
regicks av besök hos Micropos franska referensklinik Céntre 
Léon Berard i Lyon, Frankrike.
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RESULTAT INVESTERINGAR

AVSKRIVNINGAR

AKTIEN

Micropos Medicals intäkter uppgick under perioden till kSEK 
1 999 (f.å. kSEK 1 469) med ett resultat om -14,3 MSEK efter  
finansiella poster (f.å. -17,0 MSEK). Bolagets minskade rörel-
sekostnader är främst relaterad till minskade avskrivningar 
beroende på att de tidigaste aktiveringarna nu är helt avskriv-
na. Kostnader för personal har ökat med c:a 10%. 

SOLIDITET
Bolagets soliditet uppgick per den 31 december 2017 till 69,8 
procent (f.å. 84,3)

Micropos Medicals investeringar i immateriella anläggnings-
tillgångar under perioden uppgick till kSEK - (f.å kSEK 1 253).

Periodens resultat har belastats med kSEK 1 894 (f.å. kSEK  
5 817) i avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar.

Antal utestående aktier var 59 738 255 stycken per 2017-12-31.  

Micropos är sedan den 21 december 2009 listat på Aktie- 
Torget under aktiesymbolen MPOS. Bolaget hade per den  
sista december cirka 1 900 aktieägare.

LIKVIDITET  
OCH FINANSIERING
Den 31 december 2017 uppgick Micropos banktillgodoha-
vanden till kSEK 11 032 (24 220). Långfristiga räntebärande 
skulder uppgår till kSEK 618 (748).

“Why treat the size of an Orange 
when the target has the size  
of a Mandarine?”
Bo Lennernäs, M.D, Ph.D, Assoc.prof.
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FRAMTIDSUTSIKTER
Under de senaste åren har Micropos blivit mer och mer kom-
mersiellt. Användningen av RayPilot® har gått från att enbart 
användas parallellt med befintlig behandling till att bli en viktig 
del i behandlingsflödet hos kliniker som börjar införa hypofrak-
tionering där produkten används för att säkerställa att strål-
ningen sker på tumören.

Den kommersiella utvecklingen har skett i steg i allteftersom 
produkten bevisat sig mer kliniskt. De inledande första använd-
ningarna och studierna finansierades av Micropos. Under 2014 
började kliniker köpa förbrukningsvaran och 2016 såldes det 
första kompletta RayPilot® systemet. Under det senaste året 
2017 ökade intresset ytterligare för hypofraktionering av pro-
statacancer som är den inledande marknad där RayPilot® an-
ses göra störst nytta och Bolaget fick ytterligare tre ordrar på 
RayPilot® system.

I Sverige har även uppmärksamheten för prostatacancervår-
den ökat och en screeningdebatt pågår. Debatten gäller att ex-
empelvis patientföreningarna vill att män skall få möjlighet till 
tidig upptäckt av cancer på samma sätt som kvinnor erbjuds 
både mammografi och tester för livmoderhalscancer. En av 
anledningarna till att Socialstyrelsen inte vill införa liknande 
program för männen är den stora risken för de negativa biverk-
ningar som patienten utsätts för vid behandling. Liknande de-
batter pågår runt om i världen.

Mot bakgrund av ovanstående anser styrelsen och ledningen 
att intresset och behovet av att förbättra prostatacancervården 
ökat stort de senaste åren och med den ökade erfarenheten 
och användningen av RayPilot® så ökar även förutsättningarna 
för fler kommersiella affärer under det kommande året.
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RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG, TSEK
    Okt-dec 2017 Okt-dec 2016 Helår 2017 Helår 2016
Intäkter   1 540 1 269 1 999 1 469
Aktiverat arbete för egen räkning  - 150 - 583
Övriga rörelsekostnader  -4 229 -5 033 -16 246 -18 999
Räntenetto   -9 -2 -18 -16

Periodens resultat  -2 698 -3 617 -14 265 -16 963

Resultat per aktie  -0,04 -0,06 -0,24 -0,28

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG, TSEK

KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG, TSEK

NYCKELTAL

 
 2017-12-31  2016-12-31
Anläggningstillgångar 2 395 4 289
Varulager  88  -
Fordringar                                                        2 654   1 786
Likvida medel 11 032  24 220
Summa tillgångar 16 169  30 295

Eget kapital 11 286  25 536
Skulder 4 883  4 759
Summa eget kapital och skulder 16 169  30 295

 
 2017  2016
Löpande verksamhet -13 071  -11 724
Investeringsverksamhet -  -1 253
Finansieringsverksamhet -117  21 757
Periodens kassaflöde -13 188  8 780
Likvida medel vid periodens början 24 220  15 440
Likvida medel vid periodens slut 11 032  24 220

 
 2017  2016
Avkastning på eget kapital -77,5 %  -73,3 %
Avkastning på totalt kapital -61,4 %  -61,6 %
Soliditet 69,8 %  84,3 %
Kassalikviditet 257,7 %  665,1 %
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FÖRÄNDRING AV DET EGNA KAPITALET I SAMMANDRAG, TSEK
      Övriga Fritt eget Summa
  Aktiekapital Reservfond bundna fonder kapital eget kapital
Ingående balans 2016-01-01   2 347 5 277 - 13 101 20 725
Nyemission    640    21 133 21 773
Periodens resultat       -16 963 -16 963 
Överföring/aktivering     529 -529 -
Utgående balans 2016-12-31  2 987 5 277 529 16 743 25 536

Nyemission       14  14
Upplösning fond   -212 212 -
Periodens resultat       -14 265 -14 265
Utgående balans 2017-12-31 2 987 5 277 317 2 704 11 285
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REDOVISNINGSPRINCIPER 
Rapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningsla-
gen och med tillämpning av värderingsprinciperna i Bokfö-
ringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning (K3). För immateriella tillgångar har 

aktiveringsmodellen i det allmänna rådet tillämpats. Bolagets 
tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respek-
tive nominellt värde om ej annat framgår. Denna rapport har 
inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.



Utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskaps-
året 2017.

Kommande rapporttillfällen
Årsredovisning för 2017 kommer att finnas tillgänglig under 
april, och distribueras till de som mailar till info@micropos.se.  
Årsstämma för räkenskapsåret 2017 kommer att hållas i  
Göteborg 2018-05-31, se Bolagets hemsida www.micropos.se  
samt kallelse i Svenska Dagbladet.

Delårsrapport för första kvartalet 2018 kommer att finnas 
tillgänglig 2018-05-31.

Göteborg 2018-02-28
Micropos Medical AB (publ)
På styrelsens uppdrag: 
Tomas Gustafsson, Verkställande direktör
info@micropos.se 
031-760 80 05

MICROPOS MEDICAL AB (PUBL) 
Adolf Edelsvärds gata 11, 414 51 Göteborg, SVERIGE
Telefon: 031-760 80 05, info@micropos.se, www.micropos.se


