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introduktion
Vigmed utvecklar och marknadsför produkter som skyddar sjuk-
vårdspersonal från nålsticksskador. Nålsticksskador är ett stort 
problem för läkare, sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal som 
riskerar att smittas av hiv, hepatit eller andra blodburna sjukdomar 
via en smittad nål.

Vigmed strävar efter att eliminera nålsticksskador inom vården. 
Bolagets unika, patenterade och högkvalitativa produkter är resurs-
effektiva, säkra och enkla att använda i en sjukvårdsmiljö. 
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År 2010 uppskattade Safe Injection Global Network1 att 
nålsticksskador varje år drabbar mellan 10 och 26 miljoner 
människor över hela världen, och orsakar mellan 420 000 och 1,3 
miljoner dödsfall varje år. Injektioner är ett av flera användnings-
områden när nålar och vassa instrument används i Europa, och 
varje år rapporteras ungefär en miljon oavsiktliga nålsticksskador2. 
Mycket tyder på att alla fall inte rapporteras3. Ett väldigt stort 
antal nålrelaterade skador inträffar när sjuksköterskor, läkare, 
extrapersonal och annan vårdpersonal vårdar patienter, vilket gör 
nålsticksskador till den vanligaste arbetsskadan i vården. 

Infektionsrisk: 
En nålsticksskada kan anses vara en liten sak, orsaka minimal 
smärta och ett litet hål, men hiv, hepatit B och C är bara tre av de 
många blodburna virus och sjukdomar som kan överföras via en 
perkutan skada, så en nålsticksskada utgör en allvarlig risk. Det 
finns åtminstone 30 patogener som kan överföras via blod, inklu-
sive syfilis, malaria, Creutzfeldt-Jakobs sjukdom med flera4. Vid en 
nålsticksskada med en infekterad nål från en hiv-patient är risken 
cirka 1 på 300 att serokonversion äger rum5 (dvs. att skadeoffret 
ådrar sig patientens sjukdom). Risken för serokonversion från 
en nål som är smittad med blod från en patient med hepatit C 
(HCV) uppskattas till 1 på 306 och för hepatit B (HBV) är risken 
1 på 3 – vilket understryker risken med att vara sjuksköterska i 
Kina, där 120 miljoner människor är drabbade av hepatit B och 
50 miljoner av hepatit C.

Med tanke på det extremt stora antalet nålar som används i vården 
och förekomsten av blodburna sjukdomar bland befolkningen är 
de här siffrorna alarmerande. Ur Vigmeds synvinkel är vård-
personal idag helt enkelt exponerade för en alltför stor risk när de 
vårdar sina patienter.

Psykiska konsekvenser:
De psykiska konsekvenserna av att få en nålsticksskada kan vara 
allvarliga. Den inledande skadan och provtagningen i samband 
med denna är kanske i sig inte så traumatisk, men efter provtag-
ningen måste man ofta vänta länge för att upprepa provet och få 
reda på resultatet. Studier har visat att denna väntan allvarligt kan 
påverka personens mentala välbefinnande. En studie i Storbritan-
nien visade att en nålsticksskada kan resultera i långvarig psykisk 
sjukdom, vilket är lika allvarligt som andra psykiska trauman7. 
Ibland är orsaken till oro och stress de sociala effekterna (dvs. 
stigma, rättsliga och finansiella kostnader), snarare än de biologis-
ka följderna av sjukdomen, efter att ha utsatts för kroppsvätskor i 
arbetet8. En person som drabbats och som väntar på resultaten av 
ett blodprov kan tvingas byta arbete och personens familjeliv kan 
också påverkas. Det kan ta upp till två månader eller längre innan 
man får besked om man smittats eller ej. Detta kan orsaka stress, 
oro, psykiskt trauma och/eller depression, vilket i sin tur ofta leder 
till social stigmatisering och långtidsjukfrånvaro. 

största yrkesskaderisken   
i vården  
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vi visste om att patienten Hade både Hiv ocH Hepatit c. vi var 
därför mycket försiktiga med nåLar ocH övrig utrustning, men 
ändå stack jag mig. där det finns människor, finns det risker. 
så ser vår vardag ut så Länge nåLarna inte är försedda med en 
skyddsanordning. 
 eva coLstrup, anestesisjuksköterska 

sjuksköterskans 
berätteLser

det finns aLLtid en oro i kroppen när du Har 
varit sjuk på grund av ett nåLstick. kommer det 
att Hända igen? kommer iLLamåendet tiLLbaka?
 anna-Lena bådersjö, sjuksköterska
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vårt boLag ocH 
vår mission

Vigmed är ett svenskt medicinteknikbolag vars mission är att eliminera 
nålsticksskador i vården. Nålsticksskador är ett stort problem för läkare,  
sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal som riskerar att smittas av hiv, 
hepatit eller någon annan av de cirka 30 blodburna sjukdomar, som kan  
överföras via en smittad nål. 

Problemet är så stort att EU införde ett direktiv den 11 maj 2013 som anger 
att alla nålar och sprutor som upphandlas offentligt ska vara produkter 
utrustade med nålskydd för att förhindra nålsticksskador. Direktivet som följs 
upp av nationella lagar i respektive EU-land kräver att marknaden under en 
begränsad tid konverterar till nya säkra produkter. 
I samband med den här övergången planerar Vigmed att etablera sig på 
marknaden med sina unika och patenterade lösningar. Bolagets produkter 
är resurseffektiva, säkra och enkla att använda i en sjukvårdsmiljö. Vigmeds 
personal har många års erfarenhet från medicinteknikmarknaden och inom 
de aktuella produktområdena. För Vigmed är innovativt tänkande, nära 
samarbete och proaktiv respons på användarnas behov de grundprinciper som 
styr våra handlingar.

Vigmed AB, som är ett helägt dotterbolag till Vigmed Holding AB (VIG), 
har sitt säte i Helsingborg och har 15 medarbetare vid årets utgång.  
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År 1921 bildades teknikföretaget Viggo AB 
i Helsingborg. Företaget importerade och 
distribuerade medicinsk utrustning och sålde 
även produkter över disk i sin butik i Helsing-
borg. Under 1940- och 1950-talen fokuserade 
Viggo alltmer på engångsartiklar och var med 
sin egen produktionsanläggning väl positione-
rat när företaget fick patent på och lanserade 
IV-katetern Venflon® 1968, en produkt som 
fortfarande är en gyllene standard i en stor del 
av världen. Under decennierna efter lanseringen 
byggde Helsingborg upp sitt rykte som europe-
iskt center för IV-kateterteknik och där finns 
fortfarande den främsta kunskapen inom det här 
området. Produktionsanläggningen för Venflon® 
flyttades till Singapore och Indien 2008. Dock 
stannade mycket av kunskapen och större delen 
av personalen kvar i Helsingborg och utgör nu 
en talang- och kompetenspool som Vigmed kan 
dra nytta av.

 
kärnverksamHet 

Vigmed har identifierat att det finns ett behov av att skydda sjuksköterskor 
och läkare från nålsticksskador med bättre produkter än de som finns på 
marknaden idag. Bolagets ambition är därför att utveckla och marknadsföra 
produkter som skyddar sjukvårdspersonal så praktiskt som möjligt, och som 
kräver minimal eller ingen aktiv åtgärd från användaren själv.

Vigmeds kärnkompetens är forskning och utveckling, automatisering för att 
säkerställa produktkvalitet och samarbete med partners för att bolaget ska 
kunna dra nytta av viktiga kunskaper och erfarenheter utanför Vigmed.
Målgruppen är sjukhus. För att effektivt kunna nå målgruppen strävar 
Vigmed efter ett nära samarbete med distributörer och användare i syfte att 
utveckla bekväma och säkra lösningar. Produkterna tillverkas av kontrakts-
tillverkare i Sverige och Indien, och säljs via välrenommerade distributörer i 
utvalda länder. Geografiskt strävar bolaget efter att bygga en marknadsposi-
tion i Europa, och att samtidigt bevaka möjligheter i USA och Kina. 

En annan av Vigmeds kärnkompetenser är att bygga kunskap kring kunders 
behov för att på så sätt stödja distributörer med professionellt marknadsfö-
ringsmaterial via digitala medier.

bakgrund

Vigmeds grundare och innovatör Per Knutsson.
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Efter ett kapitaltillskott på 50 miljoner kronor i slutet av 2012 och noteringen 
på Nasdaq/OMX First North i Stockholm i februari 2013, har Vigmed vuxit 
snabbt. Vi har på bara ett par år byggt upp ett bolag från endast fyra anställda  
och några lovande prototyper i slutet av 2012, till en position där vi idag 
har två produktlinjer som är redo att lanseras och en stark pipeline av nya 
produkter. Det har till stor del varit möjligt tack vare all den erfarenhet och 
kompetens som finns i Helsingborgsområdet, som är en del av Skandinaviens 
Medicon Valley. Här frodas innovativa idéer och det finns investerare med 
viljan att stödja Vigmed.

Under 2013 undertecknade Vigmed avtal med AB Euroform och AMB Indu-
stri AB gällande kontraktstillverkning. Båda företagen är verksamma i Sverige. 
Avtalen är en del i förberedelserna inför att lansera två nya produktlinjer. 
Dessutom gick Bure Equity AB in som den första stora investeringsfonden. 
Bure förvärvade 9,5 procent av aktierna genom en nyemission. Denna stärkte 
bolagets finansiella ställning med 25 miljoner kronor.

För att dra nytta av värdet av våra immateriella rättigheter och för att skapa 
ytterligare intäkter har Vigmed tecknat ett licensavtal med vår indiska 
partner, Hindustan Syringes & Medical Device Co. (HMD). Vigmed har 
beviljat HMD rätten att använda Vigmeds patent på icke-integrerade säker-
hets-IV-katetrar och marknadsföra dessa produkter under HMDs varumärke 
på ett antal utvalda marknader. Det här ger Vigmed en volymbaserad licens- 
avgift. Vi har tecknat ett exklusivt licensavtal för Indien. Dessutom har vi 
erbjudit HMD ett halvexklusivt licensavtal för Sydasien, Afrika söder om 
Sahara samt Mellanöstern (exklusive Gulfstaterna). Vigmed behåller dock 
rätten att ingå avtal med internationella donationsorganisationer, oavsett var 
de ligger.

Det kan bli fler licensavtal, eventuellt för marknaderna i USA och Kina. Vi 
strävar dock efter att bygga upp våra egna distributionssamarbeten, med fokus 
på Europa samt att etablera varumärket Vigmed. Under första kvartalet 2014 
undertecknades det första europeiska distributionsavtalet. CODAN- 
koncernen kommer att fungera som distributör för Skandinavien, An. 
Mavrogenis S.A. för Grekland och Medi.Ca s.r.l. för de italienska regionerna 
Piemonte och Val d’Aosta. 

I november 2013 godkändes Vigmeds första patent i USA, vilket omfattar 
vår Vigclip®-teknik. Patentet är ett av våra grundpatent och erbjuder inte 
bara möjligheter inom CLiP®-linjen, utan även möjligheter inom liknande 
produktlinjer som innefattar säkerhet för vårdpersonal.

Vår ambition var att leverera de första produkterna till marknaden under  
fjärde kvartalet 2013, detta efter en rekordsnabb förberedelsefas. Målsättningen  
visade sig dock vara för optimistisk. Slutjusteringar av produkten, samt  
inkörning av den högteknologiska monteringslinjen i HMDs produktions-

vd Har 
ordet
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anläggning i Faridabad, Indien, utmanade våra tidplaner. Förväntningarna ligger 
nu på att leverera de första produkterna till kunder i Europa under maj 2014.

Sammanfattningsvis har vi gjort stora framsteg, i stort sett enligt plan, men 
med mindre tekniska problem inom tillverkningen vilket resulterat i att lanse-
ringen av CLiP-linjen för säkerhets-IV-katetrar försenas. Detta har inte ändrat 
bolagets övergripande plan. Vi håller fast vid vår vision, riktning och våra mål.

Vigmed Holdings finansiella utveckling 2013 motsvarar förväntningarna. Vi 
har genomfört planerade investeringar och organisationen har växt enligt plan 
och inom ramen för de förväntade kostnaderna. 

Under året har koncernen ådragit sig kostnader för

• utformning av maskiner och verktyg, samt produktutveckling
• testmaterial
• forskning och utveckling
• utveckling av nya varumärken, bild- och webbmaterial
• upprättande av marknadsföringsdokumentation
• inledande säljinsatser
• administration.

Investeringskostnaderna under året avsåg främst produktionsformar (verktyg) 
och maskiner för CLiP®Ven (7,7 MSEK), externa utvecklingskostnader  
(2,8 MSEK) och patent (1,1 MSEK). 

Eftersom Vigmed Holding AB ändrade redovisningsprinciper till IFRS per 
den 1 januari 2014 har principerna för att balansera både interna och externa 
utvecklingskostnader reviderats. Den här principiella förändringen kommer 
att få effekt på den ingående balansen på eget kapital 2014 med -1,6 MSEK.  
Vigmeds finansiella plattform är stark, och utvecklingen av produkter och 
marknader fortsätter i snabb takt. 

Finn Ketler 
Verkställande direktör/styrelseledamot

Koncernens nyckeltal

MSEK 2013 2012

Omsättning 0,0 0,0

Rörelseresultat -22,2 -9,3

Investeringar i anläggningstillgångar -12,3 -4,7

Nyemission 24,8 56,0

Kassaflöde -10,9 50,6

Eget kapital 55,0 52,0

Soliditet 94% 88%

Bank & kassa vid årets utgång 41,8 52,7

Antal medarbetare vid årets utgång 15 4
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Hjärt-kärlsystemets huvudfunktion – vener, artärer, hjärta och blodceller – 
är att transportera runt blod i kroppen, och leverera syre och näringsämnen 
till och transportera bort koldioxid och avfallsämnen från alla vävnader i 
kroppen. 

Det finns ett underomlopp av blodkärl, lungkretsloppet, som leder blod till 
lungorna, där koldioxid avges och syre upptas. För att leda syret (och andra 
näringsämnen) till kroppens vävnader sträcker sig den systemiska cirkulatio-
nen från hjärtat till kroppens extremiteter och tillbaka igen. De bägge krets-
loppen innehåller 4,5–5,5 liter blod för en vuxen, varav större delen utgörs av 
plasma (vätska), följt av röda blodkroppar, vita blodkroppar och blodplättar. 

För att behandla många sjukdomar krävs tillgång till hjärt-kärlsystemet för att 
införa vätska eller läkemedel, eller för att ta ut blod för testning eller övervak-
ning. Tillgång till kroppen via ven- (eller artär-) systemet är ett snabbt och 
effektivt sätt att tillföra stora volymer vätska (till exempel för rehydrering), 
viskösa vätskor (till exempel blodinfusion) eller för att administrera läkemedel 
som är komplicerade eller har stor molekylmassa (till exempel cytostatika, 
vissa antibiotika osv.).   

Den utrustning som används för tillgång till kärlen i hjärt-kärlsystemet inne-
fattar perifera eller centrala venkatetrar, implanterade portar, artärkatetrar 
och till och med intramuskulära injektioner. Vid den senare metoden används 
ingen ven eller artär och läkemedel som injiceras i en muskel transporteras 
från insticksstället runt i kroppen av hjärt-kärlsystemet när läkemedlet övergår 
från muskeln till blodsystemet.

Centrala venkatetrar kräver en nål av något slag för att komma igenom 
skinnet. Kirurgiska tekniker kan också användas för att lämna en port under 
huden, permanent ansluten till djupare vener. Porten används sedan för injek-
tion med särskilda nålar. 

Utrustning för perifer tillgång inkluderar IV-katetrar med eller utan port, 
integrerade katetrar och artärkatetrar. Samtliga kräver användning av en nål 
för att föra in katetern i venen eller artären. Fjärilsnålar och hypodermiska 
nålar med sprutor används också för åtkomst till hjärt-kärlsystemet under en 
kortare tid, för att ta prover eller övervaka, samt för att infundera vätskor.

10
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infusion
Perifera venkatetrar (PVK) används för att infundera vätskor, läkemedel eller 
näringslösning in i en patient via en lämplig ven. Detta säkerställer att vätskan 
snabbt kan tillföras och spridas till hela kroppen via hjärt-kärlsystemet. Det 
finns olika produkttyper och de indelas enligt följande:

• IV-kateter med port, som utöver att möjliggöra kontinuerlig infusion även 
möjliggör nålfria bolusinjektioner via en port på venkatetern, vilket säker-
ställer snabb och bekväm åtkomst i akuta lägen.

• IV-kateter med vingar, vilket ger en enda åtkomstpunkt för infusion. Om 
det krävs bolusinjektioner måste en port eller en koppling till infusionssetet 
användas.

• Rak IV-kateter, som är en enklare version av produkten med vingar. De här 
produkterna har en mycket låg profil på patienten när de används. 

• Integrerad IV-kateter, som är försedd med en förlängningsslang och andra 
delar, till exempel portar eller trevägskran.

Vigmeds konkurrenter levererar ovanstående produkttyper i säkerhets- och 
icke-säkerhetsversioner, där säkerhetsversionerna är automatiska eller ”passiva” 
lösningar (det vill säga kräver inte någon ytterligare aktivering från användarna).

Vigmed erbjuder endast säkerhetsprodukter i syfte att uppnå målet att elimi-
nera nålsticksskador, och bolaget planerar att lansera CLiP®Ven Ported-linjen 
under första halvåret 2014 och CLiP®Ven Winged-linjen, inklusive CLiP®-
Neo Winged-linjen för äldre, spädbarn och för tidigt födda barn under andra 
halvåret 2014. De här produkterna är alla helautomatiska (passiva) lösningar.
För att kunna erbjuda högsta möjliga kvalitet kommer produkterna att 
tillverkas vid helt automatiska och högteknologiska monteringslinjer. På så 
sätt positionerar Vigmed sina produkter bland de bästa i kategorin. Det unika 
erbjudandet utlovar bekvämlighet och säkerhet, vilket säkerställer att patient-
rutinerna inte påverkas av att användaren tvingas ändra praxis för att uppnå 
nålsäkerhet. Resultatet är en produkt som i princip är lika användarvänlig som 
de icke-säkerhetsversioner av PVK som sjuksköterskor och läkare redan är 
vana vid.

Marknaden
Värdet på den globala marknaden för säkerhets-PVK uppskattas idag uppgå 
till 2,5–3 miljarder SEK och påverkas av i vilken utsträckning lagstiftning 
runt nålskydd har införts. Därför omfattar marknaden idag främst USA och 
Europa. 

Marknadstillväxten ökar i takt med att säkerhetsprodukter introduceras som 
bättre alternativ till icke-säkerhetsprodukter. I USA är 85 procent av pro-
dukterna nålskyddade redan, medan den siffran är 65 procent i Västeuropa, 
och endast 15 procent i till exempel Östeuropa där tillväxtpotentialen är stor. 
Vigmed uppskattar att den genomsnittliga marknadstillväxten kommer att 
ligga runt tio procent på årsbasis under den närmaste femårsperioden.

affärsområde
infusion
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injektion 
Injektionsmarknaden utgörs av utrustning som används för att injicera ämnen i 
kroppen. Injektionerna ges normalt intramuskulärt, vilket ger mycket långsam-
mare upptagning i hjärt-kärlsystemet jämfört med infusion, där vätskan infun-
deras direkt in i en ven. Det finns flera lämpliga produkter, men de vanligaste är:

• Hypodermiska nålar och sprutor, som utgör en generisk högvolymmarknad 
och låter användarna kombinera vilka standardprodukter som helst.

• Förfyllda sprutor med eller utan nål, ett segment på frammarsch inom det 
högre pris-/värdeintervallet.

Huvudkonkurrenterna inom det här området levererar både icke-säkerhets- 
och manuella säkerhetslösningar till marknaden. För närvarande finns inga 
automatiska lösningar inom dessa segment. Detta resulterar i högre risk för 
nålsticksskador, eftersom efterlevnaden när det gäller manuellt aktiverade 
säkerhetsprodukter är relativt låg. 

Vigmed tillhandahåller endast ”aktiverade automatiska” lösningar, som är en 
förbättring av aktuella manuella säkerhetslösningar, vilket resulterar i en högre 
nivå av efterlevnad och följaktligen en lägre risk för nålsticksskador. Vigmeds 
produktlinje kommer att lanseras under 2014 och bestå av:

• SWiNG Clic-On, som kan användas för alla sprut-/nålkombinationer av 
standardstorlek utan adderat dödutrymme, det vill säga utan läkemedelsför-
lust. 

• SWiNG Universal, med eller utan nål, som kan introduceras mellan en 
spruta av standardstorlek och en hypodermisk nål, vilket minskar dödut-
rymmet och därmed spill med upp till 80 procent jämfört med de säker-
hetslösningar som är tillgängliga just nu.

Marknad
Den nuvarande marknaden för säkerhetsinjektioner uppskattas till 2,5 mil-
jarder SEK och drivs främst av efterfrågan i USA, där det sedan 2000 finns 
en säkerhetslagstiftning. Den förväntade tillväxttakten de kommande åren 
uppgår till 7–8 procent på årsbasis, och drivs främst av länderna inom EU, 
eftersom EU införde ett säkerhetsdirektiv i maj 2013.

Med en global marknad bestående av 30 miljarder ingrepp per år är den globa-
la tillväxtpotentialen betydande under de närmaste åren. Tillväxten kommer 
naturligtvis vara nära kopplad till de enskilda staternas införande av nationell 
lagstiftning som syftar till att skydda personer som arbetar i vården.

affärsområde
injektion
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2014 är året då Vigmed aktivt etablerar sig som en aktör på markna-
den för säkra infusions- och injektionsprodukter. Det finns många 
outvecklade möjligheter till nya och bättre säkerhetslösningar 
för hjärt-kärlsegmentet (se sida 10).  En grundläggande 
lista innefattar:

•  Infusion i vensystemet
•  Tillgång till artärsystemet
•  Intramuskulära injektioner
•  Blodprovstagning
•  Övervakning
•  Dialys.

Vigmed har en stark portfölj av utvecklingsprojekt inom infusion och 
injektion. Bolagets nya projekt vänder sig till andra segment än de 
som hittills presenterats (se tidigare avsnitt), och varje nytt segment 
har potential att i väsentlig grad bidra till Vigmeds framtida intäkter.

Vigmed kommer aktivt att söka ytterligare möjligheter att bygga 
värde utifrån vår tekniska bas och våra patent, detta via licensavtal för 
segment utanför Vigmeds kärnverksamhetsområden.

Vigmeds produkter i pipeline för den globala marknaden omfattar 
för närvarande fem projekt, utöver linjerna CLiP®Ven Ported/
Winged och SWiNG som lanseras 2014. För Europa, vårt fokus-
område, innehåller planen ytterligare tre projekt, varav ett redan 
förbereds för lansering 2015, och två projekt som är på proto-
typstadiet. 
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kostnader för samHäLLet Lagstiftning 

Om de totala kostnaderna för nålsticksskador ska uppskattas  
måste hänsyn tas till flera kostnadskomponenter utöver de  
psykiska kostnader som vi redan diskuterat. Om en nålsticksskada 
rapporteras innefattar normalt de direkta kostnaderna för försäk-
ringsbolaget eller vårdanläggningen ett antal blodprover och  
eventuellt läkemedel, beroende på vilket protokoll som följs. 
Det krävs upprepade blodprover med olika tidsintervaller för att 
följa upp om den som drabbas av en nålsticksskada serokonver-
terar eller blir smittad. Om så sker stiger de direkta kostnaderna 
för fortlöpande behandling av offret dramatiskt. Den faktiska 
ekonomiska bördan av nålsticksskador varierar från land till land. 
Ett exempel: 2010 uppskattas årskostnaderna i USA till någon-
stans mellan 118 och 590 MUSD (88–440 MEUR).9 Det finns 
en mängd föreskrifter som varierar från land till land och som ska 
följas efter en skada. Dessutom påverkar olika sätt att redovisa 
kostnader jämförelsen mellan länder. Studier visar också att varje 
individuell skada kan kosta vårdgivaren, och i slutändan samhället, 
upp till 3 600 EUR10.

De indirekta kostnaderna kan bli ännu högre. År 2008 uppskat-
tades osäkra injektionsrutiner leda till produktivitetsförluster 
globalt till följd av sjukfrånvaro, förlorade arbetsdagar, behandling 
av infektioner, täcka upp för sjuk kollega, schemaändringar osv., 
på upp till 119 miljarder USD (88 miljarder EUR)1. Detta är en 
kostnad som den enskilda, försäkringsbolagen, sjukvårdsinstitutio-
nerna och i slutändan samhället måste betala. 
 

Existensen av mänskliga och ekonomiska kostnader för nålsticks-
skador har varit kända under lång tid. Redan 1992 hölls en 
hearing i kongressen i USA om säkerhet och nålsticksskador hos 
vårdpersonal. Till en början ansågs att sjukvårdslagstiftningen 
för arbetsplatser var tillräckligt kraftfull för att skydda vårdper-
sonalen, men efterhand började fackföreningar, intressegrupper, 
försäkringsbolag, politiker, branschen och de drabbade själva 
att kräva mer specifika och ökade skyddsåtgärder mot riskerna 
för blodsmitta och vassa instrument. I november 2000 antog 
kongressen i USA ”Needlestick Safety and Prevention Act”, som 
specificerade hur arbetsgivare, till exempel sjukhus, ska minska 
vårdpersonalens exponering mot blodburna patogener. Samtidigt 
övervägdes även inom EU hur åtgärderna skulle kunna harmo-
niseras avseende den här yrkesrisken. Det tog EU längre tid att 
anta en lagstiftning, men rådets direktiv 2010/32/EU antogs och 
blev en lag i maj 2013 för EUs medlemsstater. Vigmed stödjer 
dessa lagar helhjärtat och bolagets produkter kommer att hjälpa 
arbetsgivare att följa lagen och därigenom skydda medarbetare 
som utsätts för risk.

14
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Driva innovation och sätta nya standarder för säkerhet och kvalitet. 
Det finns endast ett fåtal varumärken som har en kvalitet lämplig 
för att konkurrera på de mest utvecklade marknaderna, där det 
finns stark lagstiftning rörande nålsticksskador. Detta är markna-
der med en stark efterfrågan av såväl säkerhet som bekvämlighet 
för användaren under behandling av patienter. Historiskt sett har 
ytterst få innovationer inom det här området nått marknaden, 
vilket lämnar intressanta möjligheter öppna för dynamiska och 
utvecklingsfokuserade företag. Det är Vigmeds mål att lansera en 
ny produktlinje varje år.

Etablera nära samarbeten för att påskynda upptagningen och upp-
rätta en stark och flexibel värdekedja. Globalt finns det bara några 
få multinationella företag som har egen forskning och utveckling, 
tillverkningsanläggningar och säljstyrkor som kommunicerar 
direkt med lagstiftarna, kunderna och användarna. De här före-
tagens röster och kontroll över värdekedjan ska inte underskattas. 
Men det kan visa sig vara minst lika effektivt att bygga en värde-
kedja som består av kompetenta parter i samarbete, där var och 
en erbjuder sin individuella expertis inom ett visst område. Ingen 
kan vara bäst i alla delar av värdekedjan, men genom att samarbeta 
med rätt aktörer går det att bygga en stark plattform för framgång. 
Detta kräver öppenhet, transparens och tillit, där varje partner 
fokuserar på att bidra med sin individuella och specifika expertis 
till gemenskapen, och att alla arbetar mot samma mål. 
Förståelse för kundens behov, innovation och kvalitet är avgöran-
de för framgång på marknaden, och Vigmed har valt att ta led-
ningen inom dessa områden. Vi kallar den här samarbetsbaserade 
strategin ”kontrollerad outsourcing”. Det handlar om att arbeta 
tillsammans med samarbetsparter, men med bibehållen kontroll 
över produktdesign, kritiska produktionsverktyg, automatisering 
och processer. 

En annan viktig fråga är distributionen. Vigmed samarbetar med 
de bästa distributörerna på varje marknad: de som har starkt fokus 
på Vigmeds affärssegment, säljstyrkor som kan konkurrera med 
de multinationella företagen på lika villkor genom lokal mark-
nadsnärvaro samt har en hög kunskapsnivå. Detta upplägg kräver 
parter som är villiga att gå in i ett nära och långsiktigt samarbete 
inom produkt- och konceptutveckling.

Fokusera på tillväxtregioner. EU och Nordamerika är två regioner 
som har välfinansierade vårdsektorer, med högt kvalitetsmedve-
tande och stöd av stark lagstiftning när det gäller nålsticksskador. 
Därför står de här marknaderna i fokus för Vigmed, vars primära 
mål är att lyckas på hemmamarknaden i Europa. Andra länder 
med en ambition att förbättra och höja vårdstandarden till samma 
nivå som i Europa och USA, antingen generellt eller inom utvalda 
sjukhuskategorier, är också av intresse för Vigmed.

Öka kunskapen hos politiker, lagstiftare, sjukvårdschefer och vård-
personal om antalet, underliggande orsaker och möjliga konse-
kvenser av nålsticksskador. Det är viktigt att öka användningen av 
säkerhetslösningar. Att bygga upp en medvetenhet om varumärket 
Vigmed, vår innovativa ledning, kvalitet och bekvämlighet för 
användaren är också viktigt för att etablera bolaget som en röst 
på marknaden. Genom samarbeten avser Vigmed att alltmer 
dra nytta av digital marknadsföring, genomföra kliniska studier 
och stödja distributionsparter för att väcka dialog och uppmana 
beslutsfattare att vidta de åtgärder som behövs.

Bygga upp kompetens. Endast genom att attrahera de bästa och 
mest erfarna medarbetarna kan Vigmed nå en ledande ställning 
inom våra affärssegment. Bolagets uttalade avsikt är att fortsätta 
handplocka de bästa medarbetarna bland experter på medicinsk 
utrustning i Helsingborgsområdet, dra nytta av den medicintek-
niska kompetensen i regionens Medicon Valley samt Vigmeds 
globala nätverk för att identifiera kompetenta samarbetsparter.
Genom att använda den flexibla kunskapspoolen och bygga upp 
expertkunskaper inom partnerhantering strävar Vigmed efter att 
fortsätta växa och stärka sin patentportfölj snabbare än konkur-
renterna. 

Vigmeds strategier har utvecklats i syfte att förverkliga 
målet att eliminera nålsticksskador och ge företaget en 
ledande ställning inom de valda affärsområdena. 
Vigmeds viktigaste strategier är att:

strategier
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Under Vigmeds inledande etableringsfas (2011–2012) spelade styrelsen en 
aktiv och central roll med sina individuella expertkunskaper och sin tid. De 
grundläggande aspekterna, till exempel forskning och utveckling, tillverkning, 
försäljning och marknadsföring, dynamiken i Asien, rättsliga frågor, patent 
och finansiering, har hanterats av styrelsen.

Från slutet av 2012 och framåt har organisationen expanderat steg för steg 
genom att ta in ledande experter inom relevanta områden. Den 31 december 
2013 hade Vigmed 15 medarbetare på kontoret i Helsingborg, en ökning 
med elva personer under 2013. Expansionen efter kapitaltillskottet i slutet 
av 2012 och noteringen på Nasdaq OMX First North i Stockholm den 15 
februari 2013 visar tydligt att 2013 var året då grundaren Per Knutssons 
utvecklingsidéer övergick till en uppbyggnadsfas som nu kommer att följas av 
en marknadsintroduktionsfas. 

Vigmeds medarbetare har alla erfarenhet av medicinteknikbranschen och i 
synnerhet Vigmeds kärnverksamhetsområde. Alla anställda inom forskning 
och utveckling, automatisering och kvalitetssäkring har tidigare erfarenheter 
av infusionsbehandlingsområdet, och övriga har erfarenhet från kommersiella 
positioner inom ledande medicintekniska företag. 

Flera viktiga patent beviljades 2013.
• Efter att de två svenska patenten för Vigclip® godkändes 2011 och 2012 

beviljades Vigmed ett patent för injektionsskyddet SWiNG.
• Vigmed erhöll sina första patent i Europa för skyddade IV-katetrar.
• I september beviljades ett patent i Kina för en IV-kateter av Y-typ. Denna 

produkttyp är speciellt anpassad för den stora kinesiska marknaden. 
• I oktober beviljades patent för Vigclip® ”one hook” i USA, vilket är ett av 

grundpatenten i produktfamiljen CLiP®.

Patentportföljen omfattar nu 15 patentfamiljer, inklusive sökta och redan 
beviljade patent. Denna portfölj är i sig tillräcklig för att stödja fem ytterligare 
utvecklingsprojekt och flera utökade produktlinjer, utöver den planerade 
produktlanseringen av CLiP®- och SWiNG-linjerna 2014.

För att stärka Vigmed ytterligare inleddes uppbyggnaden av en kvalitetsled-
ningsstruktur och -processer 2013, med målet att bli certifierade enligt SS-EN 
ISO 13485:2012 & 9001:2008, både när det gäller utformning och tillverk-
ning, under första halvåret 2014, inklusive en CE-märkning för SWiNG-pro-
duktlinjen. FDA-godkännande följer och bolaget förväntas ha kartlagt alla 
viktiga processer inför den kontroll och transparens som ett planerat ERP-sys-
tem kommer att ge. 

inteLLektueLLt 
kapitaL 
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samarbeten

Hantering av samarbetsparter och strategin med kontrollerad outsourcing  
är kärnkompetensområden som Vigmed har etablerat. Den 31 december 
2013 hade bolaget tillverkningskontrakt med följande samarbetsparter:

•  Hindustan Syringes & Medical Devices Ltd för CLiP®-linjen 
 (Faridabad, Delhi i Indien)
•  AB Euroform för SWiNG-linjen (Motala)
•  AMB Industri AB för en tredje produktlinje (Broakulla)

Dessutom hade bolaget ett undertecknat samarbetsavtal med MBH  
International A/S i Allerød i Danmark, omfattande leveranskedjan och  
kvalitetssäkring. Flera exklusiva distributionsavtal för viktiga europeiska  
marknader följer under 2014.
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juridisk struktur 
ocH aktieägare 

Vigmed Holding AB bildades den 9 januari 2013 och en extra bo-
lagsstämma den 1 februari beslutade att genomföra ett förvärv av 
tidigare etablerade Vigmed AB mot en icke-kontant köpeskilling.

Vigmed ABs aktieägare erhöll aktier vid en apportemission, 
som representerade cirka 93 procent av aktiekapitalet i Vigmed 
Holding AB. Eftersom ägarna till det förvärvade bolaget på det 
sättet erhöll kontrollerande inflytande i det nya bolaget, redovisas 
transaktionen enligt reglerna för omvänt förvärv i årsredovis-
ningslagen. Koncernredovisningen upprättas i enlighet med 
denna. Vigmed Holding AB är juridiskt moderbolag och kon-
cernredovisningen publiceras i Vigmed Holdings ABs namn, men 
redovisningen är egentligen en fortsättning av rapporteringen för 
Vigmed AB.

Vigmed Holding noterades på Nasdaq OMX First North den 15 
februari 2013. Tickerkoden är VIG.
Aktiekursen har utvecklats positivt, och stängde den 31 decem-
ber 2013 på 12,05 SEK. Under första månaderna 2014 har den 
positiva trenden fortsatt.

I september 2013 genomfördes en aktieemission på 3,6 miljoner 
aktier (9,5 procent av totalt 37,6 miljoner aktier), i vilken Vigmed 
Holding AB fick in 25 MSEK i kontanta medel och kapital.  
Aktierna erbjöds till och tecknades av Bure Equity AB.

Vigmed Holdings Certified Adviser på First North är Remium, 
som också hanterar likviditeten i Vigmeds aktier för handel på 
First North.

De tio största aktieägarna per den 30 december 2013 framgår 
nedan. Samma dag hade Vigmed totalt 5 549 aktieägare. (Det 
officiella aktieregistret och listan över förvaltarregistrerade aktier 
samt företag som var kända för bolaget den 31 december 2013.)

riskHantering

Vigmeds ledning ansvarar för att hantera och kontrollera risker 
i verksamheten. Detta innefattar att identifiera riskfaktorer per 
funktion, inklusive de hänsyn som behöver tas för de åtgärder och 
rapporter som genereras från ett certifierat kvalitetsledningssys-
tem. Rapporteringsprocessen kompletteras med intervjuer kring 
risker och utgör underlag till uppdateringar som görs varje kvartal 
till styrelsen. 

Aktieägare Aktier Procent

Per Knutsson 5.958.263 15,9

Bure Equity AB (publ) 3.571.428 9,5

Barbro Roos 2.595.262 6,9

Finn Ketler (inkl. familj och bolag) 1.795.477 4,8

uBS Ag Clients accounts (CH) 1.770.636 4,7

SI technology Investments AB 1.650.284 4,4

Maria Mossberg Ahlström 1.550.190 4,1

JP Morgan Bank (uK) 1.477.777 3,9

Lennart Holm (inkl. familj och bolag) 1.466.584 3,9

Cecilia Karlsson 1.299.373 3,5

Övriga 14.436.154 38,4

Summa 37.571.428 100
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VIGMED årsrEDoVIsnInG 2013

Förvaltnings-
berättelse

Information om verksamheten
Vigmed är ett svenskt medicintekniskt företag vars affärsidé är att 
”eliminera nålstickskador” inom vården.

Nålsticksskador är ett stort problem för läkare, sjuksköterskor och 
annan sjukvårdspersonal, som löper risk att smittas med hiv, hepatit 
eller någon annan av de omkring 30 blodburna sjukdomar som kan 
överföras genom nålstick av smittade nålar.

Problemet är så betydande att Europeiska unionen, från den 11 
maj 2013, har implementerat ett direktiv som kräver att alla offentliga 
inköp av nålar och sprutor måste vara av produkter som är utrustade 
med en säkerhetsanordning för att förhindra skador från nålstick. 
Direktivet, som följs upp av nationell lagstiftning i varje EU-land, 
kräver att marknaden under en begränsad tid konverterar till de nya 
typerna av säkerhetsprodukter.

Det är genom denna förändring som Vigmed, med sina unika och 
patenterade lösningar, bygger sin etablering på marknaden. Bolagets 
egenutvecklade produkter är resurseffektiva och säkra, enkla att 
använda och av hög kvalitet. 

En del av Vigmeds strategi är ”Controlled Outsourcing”, och 
innebär att tillverkning och distribution i huvudsak utförs av externa 
partners. 

Internt har Vigmed fokus på forskning och produktutveckling, 
försäljningsarbete, etablering av produktionssamarbeten, 
processutveckling och kvalitetsarbete. Det finns 15 medarbetare vid 
årets utgång i Vigmed, och företaget är hemmahörande i Helsingborg.

Vigmed Holding AB listades på Nasdaq OMX First North den 15 
februari 2013. Det har varit god handel i aktien under året, och 
kursen har haft en mycket positiv utveckling.

Verksamheten under räkenskapsåret
Den aktuella verksamhetsperioden har kännetecknats av en hög 
aktivitetsnivå och framsteg på många plan.

Resultatutveckling:
Koncernens finansiella utveckling under 2013 har varit som förväntad, 
och rörelseresultatet uppgick till -22,2 MSEK (-9,3 MSEK). Resultat 
per aktie uppgick till -0,58.

Bolaget har genomfört planerade investeringar och organisatorisk 
tillväxt, allt inom förväntade kostnadsramar. 

Under året har koncernen haft kostnader främst för:
• maskin- och verktygskonstruktion och produktutveckling
• testmaterial
• forskning och utveckling
• utveckling av nya varumärken, grafisk profil och webb
• utarbetande av marknadsföringsmaterial
• inledande säljinsatser
• administration

Investeringarna under året utgörs främst av produktionsformar 
(verktyg) och maskiner för CLiP®Ven (7,7 MSEK), kostnader för extern 
utveckling (2,8 MSEK) och patent (1,1 MSEK). 

Interna kostnader för forskning och utveckling har inte 
balanserats; endast externa kostnader för prototyper, verktyg, material, 
tester och liknande.

Forskning och utveckling:
Vigmeds kärnkompentens ligger inom utveckling av produkter. 

Produktportföljen fortsätter att öka, och består vid utgången av 
2013 av 5 unika pipeline-projekt, utöver de planerade lanseringarna 
av CLiP®Ported, Clip®Winged, SWiNG Universal och SWiNG Clic-on 
under 2014. 

Flera viktiga patent beviljades under 2013:
• Efter de första två svenska godkända patenten för Vigclip® från 

2011 och 2012, beviljades Vigmed nu ett patent för 
injektionsskyddet SWiNG.

• Vigmed erhöll sina första patent i Europa för skyddade IV-katetrar.
• Vigmed beviljades patent i Kina för en IV-kateter av Y-typ, denna 

produkttyp är speciellt anpassad för den stora kinesiska 
marknaden.

• Vigmed beviljades Vigclip® ”one hook”-patent i USA, ett av 
grundpatenten i CLiP® familjen.

Tillverkning:
Kontraktstillverkning av produktserien CLiP® ligger hos Hindustan 
Syringes & Medical Devices Ltd. (HMD) i Indien, där monteringslinjer 
för CLiP® nu är på plats. 

Två nya partnerskap etablerades under året:
• Ett kontraktstillverkningsavtal för SWiNG, en unik skyddsmekanism 

för injektionsnålar, tecknades med svenska AB Euroform.
• Ett kontraktstillverkningsavtal tecknades med AMB Industri AB för 

en tredje produktlinje, som är planerad att lanseras under 2015.

Försäljning:
Företaget var under 2013 i utvecklings- och produktionsförberedande 
fas, och har under 2013 inte inlett försäljning. 

Genom samarbetspartnern MBH International A/S har Vigmed 
erhållit CE-märkning för sin produktfamilj CLiP® IV-katetrar.

Ett licensavtal tecknades med HMD som täcker Indien med 
ensamrätt, och ett antal länder i södra Asien, Mellanöstern och Afrika 
söder om Sahara, men då med begränsad ensamrätt.

Koncernstruktur:
Vid en extra bolagsstämma i Vigmed Holding AB 1 februari 2013 
beslutades att genom en apportemission förvärva Vigmed AB. Vigmed 
ABs aktieägare erhöll genom apportemissionen aktier motsvarande ca 
93 procent av aktiekapitalet i Vigmed Holding AB. 

Eftersom den förvärvade verksamhetens ägare därigenom erhöll ett 
bestämmande inflytande över den nya koncernen har transaktionen 
redovisats enligt reglerna för ”omvänt förvärv” i Årsredovisningslagen. 

Vigmed Holding AB är legalt moderbolag och 
koncernredovisningen publiceras i Vigmed Holding ABs namn, men 
koncernredovisningen är de facto en fortsättning på Vigmed ABs 
finansiella rapportering.

Styrelsen och verkställande direktören för Vigmed Holding AB (publ), 
organisationsnummer 556918-4632, får härmed avge moderbolagets 
årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-09 - 2012-12-31 och 
koncernredovisning för år 2013.
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VIGMED årsrEDoVIsnInG 2013

Förslag till vinstdisposition

2013

Till årsstämmans förfogande står följande 
vinstmedel (kronor):

Överkursfond 181.594.699

Årets vinst -842.998

180.751.701

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att 180.751.701

i ny räkning överförs 180.751.701

Finansiering:
I september 2013 genomfördes en riktad nyemission om 3,6 miljoner 
aktier, varvid 25 miljoner kronor i eget kapital tillsköts bolaget. 
Aktierna tecknades av Bure Equity AB, och motsvarer 9,5 % av 
kapitalet i Vigmed Holding AB.

Kassaflödet från den löpande verksamheten för helåret uppgick till 
-23,4 MSEK (-3,0 MSEK), och investeringar i forskning och 
utveckling, patent och utrustning till 12,3 MSEK (4,7 MSEK).
Koncernens likvida medel vid årets utgång uppgick till 41,8 MSEK 
(52,7 MSEK), och det egna kapital till 55,0 MSEK (52,0 MSEK).

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Avtal med följande lokala distributörer har tecknats under början av 
2014;

Skandinaviska marknaderna: Codan gruppen
Italien (regionerna Piemonte och Valle d’aosta): Medi.Ca s.r.l. 
Grekland: an. Mavrogenis S.a. 

Distributörerna är alla betydande aktörer på sina marknader, med en 
bred produktportfölj och lång erfarenhet inom medicintekniska 
produkter.

Vigmed Holding AB byter redovisningsprincip per 1 januari 2014 
IFRS. Effekten av övergången till IFRS bedöms främst påverka 
immateriella tillgångar och dess påverkan på koncernens eget kapital 
per 1 januari 2014 beräknas uppgå till ca -1,6 MSEK. Koncernens 
resultat 2013 påverkas med ca 1,2 MSEK.

På bolagets extra bolagsstämma den 14 januari 2014 beslutade 
stämman enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av 
ett incitamentsprogram 2014/2017 och riktad emission av 
teckningsoptioner mot nyckelpersoner i bolaget, dock undantaget VD 
samt CFO som redan är betydande aktieägare i bolaget.

I mars 2014 utställde företaget 755.000 teckningsoptioner till 
nyckelpersoner i Vigmed AB, med rätt att teckna samma antal aktier i 
Vigmed Holding AB till en aktiepris om 24 SEK per aktie.

Teckningsoptionerna kan utnyttjas under perioden 15 januari – 31 
januari 2017, och kan öka aktiekapitalet med upp till cirka 15 339 
SEK, motsvarande högst 2 % av det nuvarande aktiekapitalet.

Incitamentsprogrammet förväntas inte medföra några kostnader av 
betydelse för företaget.

Under första månaderna 2014 har företaget anställt ytterligare två 
medarbetare, en projektledare inom forskning och utveckling och en 
produktchef.

Framtida utveckling
Under maj 2014 förväntar bolaget att påbörja leveranser till kunder 
och första försäljningen för företaget. Under första året kommer 
försäljningen att ske via MBH-International A/S i Danmark, till lokala 
distributörer på marknaden.

Moderbolaget
Vigmed Holding ABs huvudsakliga uppgift är att bistå med koncern-
gemensamma funktioner till dess helägda dotterbolag Vigmed AB. 
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Koncernresultaträkning (kronor)

Not 2013 2012

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 2, 3 -15.280.964 -7.459.098

Personalkostnader 4 -5.520.132 -940.260

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -1.442.502 -793.110

Övriga rörelsekostnader 0 -100.681

Summa rörelsens kostnader -22.243.598 -9.293.149

Rörelseresultat -22.243.598 -9.293.149

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 5 471.506 126.592

Räntekostnader -7.039 -31.118

Summa resultat från finansiella poster 464.467 95.474

Resultat efter finansiella poster -21.779.131 -9.197.675

Skatt på årets resultat 6 0 0

Årets förlust -21.779.131 -9.197.675
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Koncernbalansräkning (kronor)

Not 31 Dec 2013 31 Dec 2012

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Patent 7 1.864.756 1.189.996

Programvaror 8 64.802 0

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 9 3.713.558 1.615.220

5.643.116 2.805.216

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar 10 7.306.426 0

Inventarier och installationer 11 542.061 268.066

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 12 1.872.575 1.471.660

9.721.062 1.739.726

Summa anläggningstillgångar 15.364.178 4.544.942

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 38.000 0

Aktuella skattefordringar 370.640 0

Övriga kortfristiga fordringar 288.886 1.538.459

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 340.236 47.100

1.037.762 1.585.559

Kassa och bank 41.839.716 52.721.417

Summa omsättningstillgångar 42.877.478 54.306.976

Summa tillgångar 58.241.656 58.851.918
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Not 31 Dec 2013 31 Dec 2012

Eget kapital och skulder

Eget kapital 13, 14

Bundet eget kapital

Aktiekapital 758.297 905.000

Fritt eget kapital

Överkursfond 82.994.681 58.094.982

Balanserad vinst eller förlust -6.953.869 409.198

Årets förlust -21.779.131 -7.363.067

54.261.681 51.141.113

Summa eget kapital 55.019.978 52.046.113

Kortfristiga skulder

Levrantörsskulder 1.531.453 6.296.704

Övriga kortfristiga skulder 228.932 53.548

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 1.461.293 455.553

Summa kortfristiga skulder 3.221.678 6.805.805

Summa eget kapital och skulder 58.241.656 58.851.918

Ställda säkerheter 16 50.000 Inga

Ansvarsförbindelser 17, 18 Inga Inga
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Kassaflödesanalys för koncernen (kronor)

2013 2012

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat före finansiella poster -22.243,598 -9.293.149

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 1.437.911 789.192

Erhållen ränta 471.506 122.715

Erlagd ränta -2.393 -31.118

-20.336.574 -8.412.360

Ökning/minskning kundfordringar -38.000 6.514

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar 585.797 -1.368.770

Ökning/minskning leverantörsskulder -4.764.938 6.292.600

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder 1.180.756 503.372

Kassaflöde från den löpande verksamheten -23.372.959 -2.978.644

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -3.960.294 -2.947.430

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -8.301.444 -1.730.587

Kassaflöde från investeringsverksamheten -12.261.738 -4.678.017

Finansieringsverksamheten

Nyemission 24.752.996 55.999.982

Aktieägartillskott 0 2.500.000

Amortering av skuld 0 -292.063

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 24.752.996 58.207.919

Årets kassaflöde -10.881.701 50.551.258

Likvida medel vid årets början 52.721.417 2.170.159

Likvida medel vid årets slut 41.839.716 52.721.417
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Moderbolagets resultaträkning (kronor)

Not 2013*

Nettoomsättning 3.000.000

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 2 -2.784.429

Personalkostnader 4 -1.120.094

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -16.667

Summa rörelsens kostnader -3.921.190

Rörelseresultat -921.190

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 5 107.996

Räntekostnader -29.804

Summa resultat från finansiella poster 78.192

Resultat efter finansiella poster -842.998

Skatt på årets resultat 6 0

Årets förlust -842.998
 

* 9 Jan – 31 Dec 2013
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Moderbolagets balansräkning (kronor)

Not 31 Dec 2013

Tillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 11 58.333

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 19 157.600.000

Summa anläggningstillgångar 157.658.333

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag 18 953.304

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 52.431

1.005.735

Kassa och bank 25.262.510

Summa omsättningstillgångar 26.268.245

Summa tillgångar 183.926.578

Eget kapital och skulder

Eget kapital 13

Bundet eget kapital

Aktiekapital 758.297

Fritt eget kapital

Överkursfond 181.594.699

Årets förlust -842.998

180.751.701

Summa eget kapital 181.509.998

Långfristiga skulder

Skulder till koncernföretag 18 2.000.000

Summa långfristiga skulder 2.000.000

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 60.558

Övriga kortfristiga skulder 92.408

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 263.614

Summa kortfristiga skulder 416.580

Summa eget kapital och skulder 183.926.578

Ställda säkerheter 16 50.000

ansvarsförbindelser 17 Inga
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Kassaflödesanalys för moderbolaget (kronor)

2013

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat före finansiella poster -921.190

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 16.797

Erhållen ränta 107.812

Erlagd ränta -29.750

-826.331

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar -1.005.735

Ökning/minskning leverantörsskulder 60.558

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder 356.022

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1.415.486

Investeringsverksamheten

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -75.000

Kassaflöde från investeringsverksamheten -75.000

Finansieringsverksamheten

Nyemission 24.752.996

Upptagna lån 2.000.000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 26.752.996

Årets kassaflöde 25.262.510

Likvida medel vid årets slut 25.262.510
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Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Företagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen 
och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 
Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. 
Samtliga belopp redovisas i kronor om inte annat anges. 

Koncernredovisning
I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderbolaget direkt 
eller indirekt innehar mer än 50 % av rösterna, eller på annat sätt har 
ett bestämmande inflytande.

Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket inne-
bär att dotterbolagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden 
mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin 
helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av 
dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet.

Under året förvärvade bolag inkluderas i koncernredovisningen 
med belopp avseende tiden efter förvärvet. 

Omvända förvärv redovisas i enlighet med Årsredovisningslagen 
Kap 7 §22a.

Utländska valutor
Tillgångar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens 
kurs. Transaktioner i utländsk valuta omräknas enligt 
transaktionsdagens avistakurs.

Vinster och förluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär 
nettoredovisas bland övriga rörelseintäkter alternativt övriga 
rörelsekostnader.

Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska betalas eller erhållas 
avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. 
Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning 
ska erläggas till eller erhållas från skatteverket. Bedömningen görs enligt 
de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade 
och med stor säkerhet kommer att fastställas.För poster som redovisas i 
resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter 
i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget 
kapital, redovisas mot eget kapital. Uppskjuten skatt beräknas enligt 
balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer 
mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. 
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida 
skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att 
avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Uppskjuten 
skatteskuld avseende temporära skillnader som hänför sig till investeringar 
i dotterföretag redovisas inte i koncernredovisning då moderföretaget i 
samtliga fall kan styra tidpunkten för återföring av de temporära 
skillnaderna och det inte bedöms sannolikt att en återföring sker inom 
överskådlig framtid.

Immateriella tillgångar
Patent: Utgifter för förvärvade patent balanseras och skrivs av linjärt 
över dess avtalsreglerade nyttjandetid, normalt högst fem år. 
Forskning och utveckling: Utgifter för forskning kostnadsförs 
omedelbart. Utgifter avseende utvecklingsprojekt (hänförliga till 
konstruktion och test av nya eller förbättrade produkter) balanseras i 
koncernen som immateriella tillgångar i den omfattning som dessa 
utgifter förväntas generera framtida ekonomiska fördelar. Övriga 
utvecklingsutgifter kostnadförs i takt med att de uppkommer. 
Utvecklingskostnader som tidigare kostnadsförts balanseras inte som 
tillgång i senare perioder. Utvecklingskostnader som balanserats skrivs 
av linjärt över den period som de förväntade fördelarna beräknas 
komma företaget tillgodo och från den tidpunkt då kommersiell 
produktion påbörjas. Avskrivningstiden överstiger inte fem år.
Förvärvade programvaror: Programvaror av standardkaraktär 
kostnadsförs. Utgifter för programvaror balanseras som immateriell 
tillgång om de har troliga ekonomiska fördelar som efter ett år 
överstiger kostnaden. Balanserade utgifter för förvärvade programvaror 
skrivs av linjärt över nyttjandetiden, dock högst tre år. 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat 
med avskrivningar. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som 
kostnader. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över 
tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivnings-
bara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens rest-
värde.Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella 
tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas:

Maskiner och andra tekniska anläggningar  5 år 
Inventarier och installationer  3 år

Nedskrivningar
När det finns en indikation på att en tillgång eller en grupp av till-
gångar minskat i värde görs en bedömning av dess redovisade värde. I 
de fall det redovisade värdet överstiger det beräknade återvinnings-
värdet skrivs det redovisade värdet omedelbart ner till detta återvin-
ningsvärde. För immateriella tillgångar som ännu inte är färdiga att 
användas sker en prövning av eventuellt nedskrivningsbehov en gång 
per år, oberoende av om en indikation på värdenedgång föreligger eller ej.

Leasingavtal
Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, 
redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). Leasingavgiften 
kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade 
kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller 
utbetalningar.

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten 
skatt) i förhållande till balansomslutningen.

Noter, gemensamma för moderbolag och koncern

Not 2 Ersättning till revisorerna

Koncernen Moderbolaget

2013 2012 2013

PwC

Revisionsuppdraget 142.800 69.100 50.000

Revisionsverksamhet 
utöver revisions-
uppdraget

47.000 0 47.000

Skatterådgivning 56.750 0 0

Övriga tjänster 130.060 0 21.060

Summa 376.610 69.100 118.060

Not 3 Operationella leasingkostnader

Koncernen Moderbolaget

2013 2012 2013

Leasingkostnader 
(exkl hyra för lokaler)

12.000 0 0

De operationella leasingavtalen avser leasingavgifter 
för kontorsutrustning.
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Not 4 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Koncernen Moderbolaget

2013 2012 2013

Medelantalet anställda

Kvinnor 2 0 0

Män 5 2 1

Totalt 7 2 1

Löner och andra ersättningar till:

- styrelse, verkställande direktör och ledande befattningshavare 5.452.894 569.615 1.050.147

- övriga anställda 1.961.923 138.000 0

7.414.817 707.615 1.050.147

Sociala avgifter enligt lag och avtal 1.328.275 214.968 262.126

Pensionskostnader för övriga anställda 0 0 0

Totalt 8.743.092 922.583 1.312.273

Ersättningar till styrelse, VD och andra ledande befattningshavare:

Lennart Holm, stryelseordförande 100.000 0 100.000

Lennart Dreyer, styrelseledamot 50.000 0 50.000

Mikael Karlsson, styrelseledamot 50.000 0 50.000

Ulf Mossberg, styrelseledamot 50.000 0 50.000

Per Knutsson, styrelseledamot 618.515 569.615 0

Rikard Roos, styrelseledamot 50.000 0 50.000

Finn Ketler, VD 1.755.307 397.789 1.755.307

Andra ledande befattningshavare 2.779.072 0 0

5.452.894 967.404 2.055.307

Koncernen Moderbolaget

2013 2012 2013

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Antal styrelseledamöter på balansdagen

Män 7 5 7

Totalt 7 5 7

Antal verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare

Kvinnor 1 0 0

Män 4 1 1

Totalt 5 1 1

Styrelsen
Till moderbolagets styrelse utgår ett fast belopp på 100 TSEK till 
styrelsens ordförande och 50 TSEK till styrelseledamöter som inte 
uppbär lön från företaget. Avtal om pension, avgångsvederlag eller 
annan förmån för styrelsens ledamöter finns ej. Tre styrelseledamöter 
fakturerar arvode via bolag och redovisas i resultaträkningen under 
övriga externa kostnader (se not 18).

Ersättningar till styrelseledamöter i dotterbolag utgår ej.

Verkställande direktören och andra ledande befattningshavare  
Under perioden januari tom april 2013 har VDs arvode och övriga 
ersättningar fakturerats från eget bolag och uppgått till 1.005 TSEK 
(ingår i tabellen ovan).

Två ledande befattningshavare har under året fakturerat arvode och 
övriga ersättningar med 1.795 TSEK via bolag (ingår i tabellen ovan) och 
redovisas i resultaträkningen under övriga externa kostnader.

Det finns inga avtal om pension eller avgångsvederlag för bolagets 
verkställande direktör eller andra ledande befattningshavare.
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Not 5 Övriga ränteintäkter och 
liknande resultatposter

Koncernen Moderbolaget

2013 2012 2013

Ränteintäkter 471.506 122.715 107.812

Kursdifferenser 0 3.877 184

Summa 471.506 126.592 107.996

Not 9 Balanserade utgifter 
för utvecklingsarbeten

         Koncernen

2013 2012

Ingående anskaffningsvärden 2.102.463 288.126

Årets aktiverade utgifter, inköp 2.803.710 1.847.427

Omklassificeringar 0 -33.090

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4.906.173 2.102.463

Ingående avskrivningar -487.243 -39.025

Årets avskrivningar -705.372 -459.248

Omklassificeringar 0 11.030

Utgående ackumulerade avskrivningar -1.192.615 -487.243

Utgående restvärde enligt plan 3.713.558 1.615.220

Not 6 Skatt på årets resultat

Koncernen Moderbolaget

2013 2012 2013

Summa 0 0 0

Koncernen och moderbolaget redovisar ingen skattekostnad. Av 
försiktighetsskäl redovisas ingen uppskjuten skattefordran på koncer-
nens och moderbolagets skattemässiga förlustavdrag. De skattemässiga 
förlustavdragen per 2013-12-31 beräknas upppgå till 31,5 MSEK för 
koncernen och 1,1 MSEK för moderbolaget.

Not 7 Patent

         Koncernen

2013 2012

Ingående anskaffningsvärden 1.585.360 452.267

Årets aktiverade utgifter, inköp 1.087.762 1.100.003

Omklassificeringar 0 33.090

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2.673.122 1.585.360

Ingående avskrivningar -395.364 -73.718

Årets avskrivningar -413.002 -310.616

Omklassificeringar 0 -11.030

Utgående ackumulerade avskrivningar -808.366 -395.364

Utgående restvärde enligt plan 1.864.756 1.189.996

Not 8 Programvaror

         Koncernen

2013 2012

Årets aktiverade utgifter, inköp 68.822 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 68.822 0

Årets avskrivningar -4.020 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -4.020 0

Utgående restvärde enligt plan 64.802 0

Not 10 Maskiner och andra 
tekniska anläggningar

         Koncernen

2013 2012

Årets aktiverade utgifter, inköp 5.834.766 0

Omklassificeringar 1.471.660 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7.306.426 0

Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0

Utgående restvärde enligt plan 7.306.426 0
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Not 11 Inventarier och installationer

Koncernen Moderbolaget

2013 2012 2013

Ingående anskaffningsvärden 283.518 24.591 0

Årets aktiverade utgifter, inköp 594.103 258.927 75.000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 877.621 283.518 75.000

Ingående avskrivningar -15.452 0 0

Försäljningar och utrangeringar 0 1.559 0

Årets avskrivningar -126.642 -17.011 -16.667

Utgående ackumulerade avskrivningar -142.094 -15.452 -16.667

Årets nedskrivningar -193.466 0 0

Utgående restvärde enligt plan 542.061 268.066 58.333

Not 12 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

Koncernen

2013 2012

Ingående nedlagda kostnader 1.471.660 0

Under året nedlagda kostnader 1.872.575 1.471.660

Under året genomförda omfördelningar -1.471.660 0

Utgående nedlagda kostnader 1.872.575 1.471.660

Not 13 Förändring av eget kapital

Koncernen Aktie-
kapital

Överkurs-
fond

Fria reserver och 
årets resultat

Summa eget
kapital

Eget kapital, 1 Jan 2013 905.000 58.094.982 -6.953.869 52.046.113

Kontant företrädesemission 71.428 24.928.568 - 24.999.996

Emissionskostnader - -297.000 - -297.000

Apportemission, omvänt förvärv 50.000 11.356.474 - 11.406.474

Kostnad för apportemission i omvänt förvärv - -11.356.474 - -11.356.474

Omfördelning av aktiekapital pga omvänt förvärv -268.131 268.131 - -

Årets resultat - - -21.779.131 -21.779.131

Eget kapital, 31 Dec 2013 758.297 82.994.681 -28.733.000 55.019.978

Moderbolaget Aktie-
kapital

Överkurs-
fond

Övrigt 
fritt eget kapital

Summa eget
kapita

Eget kapital, 1 Jan 2013 0 0 0 0

Bolagsbildning 50.000 - - 50.000

Apportemission 636.869 156.963.131 - 157.600.000

Nyemission 71.428 24.928.568 - 24.999.996

Kostnader hänförliga till emission - -297.000 - -297.000

Årets resultat - - -842.998 -842.998

Eget kapital, 31 Dec 2013 758.297 181.594.699 -842.998 181.509.998

Aktiekapitalet består av 37.571.428 A-aktier.
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Not 14 Omvänt förvärv
Vigmed ABs aktieägare erhöll den 1 februari 2013 genom 
apportemission aktier motsvarande ca 92,7 % av aktiekapitalet i 
Vigmed Holding AB. Eftersom den förvärvade verksamhetens ägare 
därigenom erhöll ett bestämmande inflytande över den nya koncernen 
har transaktionen redovisats enligt reglerna för ”omvända förvärv” i 
Årsredovisningslagen kap. 7:22a.

Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen Moderbolaget

31 Dec 2013 31 Dec 2012 31 Dec 2013

Upplupna semesterlöner 474.152 72.750 95.067

Upplupna sociala avgifter 333.118 22.858 70.919

Övriga  upplupna kostnader 654.023 359.945 97.628

Summa 1.461.293 455.553 263.614

 

Not 16 Ställda säkerheter

Koncernen Moderbolaget

31 Dec 2013 31 Dec 2012 31 Dec 2013

För lämnade garantier till Euroclear Sweden AB

Bankmedel på spärrat konto 50.000 0 50.000

Summa ställda säkerheter 50.000 0 50.000

Not 17 Ekonomiska arrangemang som inte 
redovisas i balansräkningen
Vigmed har under 2012 ingått ett avtal med ett externt företag för 
hantering av order, lager och fakturering. Vigmed kan avsluta detta 
avtal och samarbetspartnern skall medverka i överföringen av 
kompetens och system. I samband med detta har Vigmed åtagit sig att 
kompensera samarbetspartnern till ett belopp om maximalt 15 MSEK.

Vigmed Holding ABs formella förvärv av Vigmed AB genomfördes 
genom apportemission om  31.525.000  aktier i Vigmed Holding AB 
motsvarande ett marknadsvärde om 157.600 TSEK. Marknadsvärdet 
för aktierna i Vigmed AB beräknades baserat på en under december 
2012 nyemission i Vigmed AB som tecknades i all väsentlighet av 
utomstående investerare. Nettopåverkan på koncernens Eget kapital är 
50 TSEK. Se not 13 Eget kapital.  

Not 18 Transaktioner med närstående
Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Moderbolaget har sålt tjänster till dotterbolag för 3 000 TSEK medan 
inga inköp från dotterbolag förekommit. Vid inköp och försäljning 
mellan koncernföretag tillämpas samma principer för prissättning som 
vid transaktioner med externa parter.

2013 2012

Inköp av tjänster från närstående

Tjänster för patent 1.674.964 912.221

Juridiska tjänster 148.291 -

Övriga konsultationer 867.310 547.322

Summa 2.690.565 1.459.543

Under året har det inom koncernen genomförts transaktioner med 
närstående som innehar styrelseuppdrag i Vigmed Holding AB. 
Transaktionerna har genomförts på affärssmässiga villkor.

Lån från närstående

Lån från Vigmed AB 2.000.000 -

Lånet från Vigmed AB löper tom 2016-12-31 och med en ränta på 
2,1%.

Övrigt
I separata noter finns upplysningar om - löner mm till styrelse och VD.
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Not 19 Andelar i koncernföretag

Org nr Säte Kapital-  
andel (%)

Moderbolaget

Vigmed AB 556780-8018 Helsingborg 100

            Vigmed China Limited 1708840 Hong Kong 70

Kapital- 
andel %

Rösträtts- 
andel %

Antal 
aktier

Bokfört värde, 
31 Dec 13

Vigmed AB 100 100 9,050 157.600.000

Total 157.600.000

2013

Ingående anskaffningsvärden 0

Förvärv av andelar 157.600.000

Utgående bokförda värde 157.600.000

 Helsingborg 11 april, 2014

 Lennart Holm  Per Knutsson
 Ordförande 

 Mikael Karlsson  Ulf Mossberg
 

 Rikard Roos  Lennart Dreyer
 

 Finn Ketler 
 VD 

Vår revisionsberättelse har lämnats 11 april, 2014

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Christer Kilefors
Auktoriserad revisor
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Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Vi har utfört en revision av moderbolagets årsredovisning för 
räkenskapsåret 2013-01-09 – 2013-12-31  och av koncernredovis-
ningen för år 2013. Bolagets årsredovisning och koncernredovis-
ning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 
19–33. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar  
för årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som ger en 
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna 
kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredo-
visning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernre-
dovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen 
enligt International Standards on Auditing och god revisionssed 
i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav 
samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet 
att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller 
väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revi-
sionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska 
utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbe-
dömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen 
som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen och 
koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att ut-
forma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effek-
tiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också 

en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper 
som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärde-
ring av den övergripande presentationen i årsredovisningen och 
koncernredovisningen.

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

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovis-
ningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i 
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Vigmed Holding ABs 
och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2013 
och av dessas finansiella resultat och kassaflöden för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen. 
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver vår revision av moderbolagets årsredovisning för räken-
skapsåret 2013-01-09 – 2013-12-31  och av koncernredovisning-
en för år 2013 har vi även utfört en revision av förslaget till dispo-
sitioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för Vigmed Holding AB 
(publ) för räkenskapsåret 2013-01-09 - 2013-12-31.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt 
aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om 
förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen 
enligt god revisionssed i Sverige.

revisions-
berätteLse

Till årsstämman i Vigmed Holding AB (publ), 
org.nr 556918-4632
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Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till disposi-
tioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om 
förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår 
revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat 
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna 
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören 
är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har 
handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller 
bolagsordningen.

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

Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget 
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Helsingborg den 11 april, 2014

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Christer Kilefors 
Auktoriserad revisor
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per knutsson 
Innovatör/styrelseledamot 
utbildning: Polymerteknik/-kemi, Jönköpings Högskola, Polymermaterial/-teknik, Kristianstad Högskola, 
Polymerfysik, KtH. 

Erfarenhet: 27 års erfarenhet av medicinteknisk IV-terapi och utveckling av medicinska polymerer. uppfinnare 
av polykarbonatblandning för medicinskt bruk. uppfinnare, grundare och huvudägare i Vigmed AB. 

Särskilt styrelsefokus: Fou

finn ketLer 
Verkställande direktör/styrelseledamot 
utbildning:. MSc., Cand. Merc. International Business Strategy, Århus universitet och global Management 
Programme, INSEAD. 

Erfarenhet: Coloplast A/S 1995-2009: senior vice president 2004-09, chef för Coloplast gmbH + SIEWA 
(tyskland) 2007-2009, chef för sårvård 2003-2007, marknads- och försäljningschef för sårvård, Coloplast 
Ltd (uK), chef för Coloplast Danmark A/S. Före Coloplast: ESSELtE Meto, Danisco ARLA och LEgO. Efter 
Coloplast: 2009-2012, ägare av Med-Hus A/S och partner på MBH International A/S. 

Lennart HoLm 
Styrelseordförande
utbildning: MSc. i kemiteknik, Chalmers tekniska Högskola. 

Erfarenhet: Över 25 år i internationella affärer/ledningsuppdrag. tidigare VD för företag som Perstorpkon-
cernen, Faxe Paper Mineraler, Stora Cell och delägare i ledande riskkapitalbolag PAI Partners. Har idag flera 
uppdrag som icke-verkställande styrelseledamot och investerar aktivt i nystartade teknikföretag. 

Särskilt styrelsefokus: bolagsstyrelser och investerare. 

vigmeds 
styreLse
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Lennart dreyer 
Styrelseledamot/Asienspecialist 
utbildning: MBA i ekonomi (MBA), göteborgs universitet och doktorandstudier, göteborgs universitet. 

Erfarenhet: Rektor och dekanus för IHM Business School 1993-2003. grundare av BRL 2003 och med-
grundare av Foundation Asia Pacific Ltd (FAP). Seniorkonsult på Deloitte och på Bain. Hedersdekanus 
vid Wuhan International trade university 2006. gästprofessor på tsinghua-universitetet, Beijing, 2003. 
Styrelseordförande för affärsmagasinet Chef, styrelseordförande i sökföretaget Stand talent International Ltd, 
styrelseordförande i Foundation Asia Pacific Ltd och styrelseordförande i Business Research Ltd. Har deltagit 
i över 30 nyetableringar och affärsavtal i Kina. 

rikard roos 
Styrelseledamot/patentjurist  
utbildning: MSc. i kemiteknik, Lunds tekniska Högskola. 

Erfarenhet: är specialiserad på immateriella rättigheter, såsom patent, varumärken, design och upphovsrätt. 
Har stor erfarenhet av patentfrågor såsom åtal, opposition och överklagande på en multinationell nivå, samt 
rättsliga förfaranden, och särskilt inom det tekniska området för medicintekniska produkter. 

Särskilt styrelsefokus: Immateriella rättigheter. 

mikaeL karLsson 
Styrelseledamot/Advokat 
utbildning: Jur kand, Lunds universitet. 

Erfarenhet: Specialiserad på immateriella rättigheter, såsom patent, varumärken, design- och upphovsrätt 
samt handelsrätt. Har utarbetat avtal inom immaterialrätt, inklusive samtliga kommersiella avtal, och har 
lång erfarenhet från tvister i civilrätt, särskilt inom samtliga områden inom immaterialrätt, d.v.s. patent, 
varumärken, design, upphovsrätt och marknadsrätt. Har även erfarenhet av kommersialisering av immateriella 
rättigheter, samt av att upprätta och förhandla Fou-kontrakt, licensavtal etc. 

Särskilt styrelsefokus: juridiska kontrakt/immateriella rättigheter. 

uLf mossberg 
Styrelseledamot 
utbildning: Fil.Mag. i nationalekonomi (marknadsföring), Lantbruksuniversitet, uppsala. 

Erfarenhet: Har arbetat mer än 40 år i ledande befattningar inom olika branscher såsom mat (Scan), Foto 
(Kungsfoto, MD), sprängämnen (Saudi Cemicals VD, Nitro Nobel group, VD), medicintekniska produkter 
(Viggo AB/BOC, CEO), Helsingborgs stad, VD. Har under sina operativa år hållit många styrelseuppdrag i olika 
länder med särskilt fokus på utvecklingsländer. Har under de senaste 15 åren arbetat i styrelseuppdrag i små 
och medelstora företag.  

Särskilt styrelsefokus: Produktion och marknadsföring. 
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man ska inte underskatta den vånda ocH psykiska 
beLastning som Läggs på vårdpersonaL som skär eLLer 
sticker sig i arbetet. många bLir Livrädda att de Har 
smittats ocH rädsLan kvarstår Länge.
 anna-Lena bådersjö, sjuksköterska

sjuksköterskans 
berätteLser

det gick HeLa sex månader från det att jag 
stack mig tiLLs jag med säkerHet visste att 
jag inte Hade bLivit smittad. det var en period 
fyLLd av ångest, rastLösHet ocH dåLig sömn.

 eva coLstrup, anestesisjuksköterska  
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