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JANUARI - SEPTEMBER I KORTHET 
 

 Produktionsstart och marknadslansering av CLiP® Ported, CLiP® Neo och CLiP® 

Winged linjerna. 
 Första leveranser och fakturering av kommersiella produkter i juni månad. 

 Vigmed vann sitt första sjukhusanbud hos Region Skåne genom samarbete 
med CODAN TRIPLUS AB, för den patenterade produkten CLiP® Neo I.V. kanyl. 

 Sju distributionsavtal undertecknade som täcker marknaderna i Sverige, 

Norge, Danmark, Grekland, Italien, Spanien och Portugal. 
 Vigmed beviljades certifikat för EN ISO 13485:2012 och EN ISO 9001:2008. 

Certifikaten omfattar utveckling och tillverkning av lösningar för att förebygga 
nålsticksskador. 

 Vigmed har bildat ett bolag i Kina som dotterbolag till Vigmed China Ltd. i 

Hong Kong, detta i syfte att inleda registreringsprocess för utvalda produkter 
avsedda för den kinesiska marknaden. 

 Styrelsen har fattat beslut om att inleda en process i syfte att förbereda 
bolaget för byte av handelsplats för bolagets aktier från NASDAQ OMX First 
North till NASDAQ OMX Stockholm Small Cap. 

 Organisationen stärktes inom utveckling, marknad och kvalitet med fyra 
medarbetare. 

 På Vigmed Holding ABs bolagsstämma den 13 maj, omvaldes styrelsen i sin 
helhet, och bemyndigades att besluta om nyemission av aktier. 

FINANSIELL INFORMATION I KORTHET 
 
 Omsättningen uppgick under januari - september till 440 tusen SEK  

(jämfört med 0 SEK under samma period 2013). 

 Rörelseresultatet under januari – september uppgick för koncernen till -22,4 
miljoner SEK (-16,4 miljoner SEK). 

 Resultat per aktie för januari – september uppgick till -0,59 SEK (-0,43 SEK). 
 Kassaflödet från den löpande verksamheten under januari – september uppgick till  

-16,7 miljoner SEK (-18,4 miljoner SEK). 

 Kassaflödet från investeringsverksamheten under januari - september uppgick till  
-6,6 miljoner SEK (-8,8 miljoner SEK). 

 Koncernens likvida medel vid periodens slut uppgick till 19,2 miljoner SEK  
(50,6 miljoner SEK). 

 Koncernens egna kapital vid periodens utgång uppgick till 31,8 miljoner SEK  

(58,2 miljoner SEK). 
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FÖRETAGET 
 
Vigmed är ett svenskt medicintekniskt företag som grundades 2009 vars mission är 
att minska risken för smittspridning till sjukvårdspersonal genom att eliminera 

nålstickskador inom vården.  
 

Nålsticksskador är ett betydande problem för läkare, sjuksköterskor och annan 
sjukvårdspersonal, som riskerar att smittas med HIV, hepatit eller någon annan av 
de cirka 30 blodburna sjukdomar som kan överföras via en smittad nål. Varje år 

sticker sig uppskattningsvis över 2 miljoner läkare, sjuksköterskor och annan 
sjukvårdspersonal i USA och Europa. Nålstickskador är ett så betydande 

arbetsmiljöproblem att EU i maj 2013 införde ett direktiv som kräver att alla 
offentliga inköp av nålar och sprutor ska vara produkter utrustade med nålskydd för 
att förhindra nålstickskador. Direktivet, som följts upp av nationella lagar i 

respektive EU-land, kräver att marknaden under en begränsad tid konverterar till 
nya och anpassade säkra produkter. 

 
Det är med stöd i denna förändring som Vigmed, med sina unika och patenterade 

säkerhetslösningar, etablerar sig på marknaden. Bolagets egenutvecklade produkter 
är resurseffektiva, säkra, enkla att använda och av hög kvalitet.  
 

 
 

 
 
 

 

Nyckeltal koncern

Jan-Sep 2014 Jan-Sep 2013 Jan-Dec 2013

Nettoomsättning (kSEK) 440 - -

Rörelseresultat (kSEK) -22 448 -16 422 -23 844

Likvida medel (kSEK) 19 183 50 556 41 840

Eget kapital (kSEK) 31 798 58 199 53 420

Soliditet 76,0% 93,5% 94,3%

Balansomslutning (kSEK) 41 866 62 255 56 641

Resultat per aktie -0,59 -0,43 -0,62

Aktiekurs på balansdagen 14,10 12,00 12,05
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Vigmed har ett nära samarbete med distributörer och användare i syfte att utveckla 
säkra och bekväma lösningar som skapar mervärde för bolagets målgrupp; 

sjukvårdspersonal världen över. Produkterna tillverkas av kontraktstillverkare i 
Sverige och Indien och säljs via välrenommerade och väletablerade distributörer i 
utvalda länder. Flertalet av dessa distributörer har tidigare saknat dessa produkter i 

sina produktsortiment. Etablering på den europeiska marknaden ligger för 
närvarande i fokus, samtidigt som USA och Kina ses som framtida närtida 

marknader, där de första lanseringarna förväntas ske under 2016.  
 
Vigmed har gjort stora framsteg efter ett kapitaltillskott om 50 miljoner SEK i slutet 

av 2012 och notering på NASDAQ OMX First North i februari 2013.  
Tre produktlinjer har lanserats i år: CLiP® Ported, CLiP® Winged och CLiP® Neo. 

Dessa produkter har framgångsrikt sålts av distributörer i Spanien, Grekland, 
Sverige, Danmark och Norge. 
Distributörsavtal har även etablerats i Italien och Bolaget förväntas teckna 

ytterligare distributörsavtal på ett flertal europeiska marknader under det fjärde 
kvartalet i år. 

 
Under 2013-14 har ett antal nya projekt och prototyper utvecklats vilket innebär att 
Vigmed förväntar sig kunna uppfylla ambitionen att lansera två nya produktlinjer om 

året fram till 2018.  
 

Vigmed AB, som är ett helägt dotterbolag till Vigmed Holding AB (VIG), har sitt säte i 
Helsingborg.  
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VDs KOMMENTAR 
 
Första halvåret var präglat av förberedelser inför lansering av våra CLiP® Ported 

produkter, och vi lyckades få första försäljningen i juni månad. Under september 
lanserade vi även de två produktlinjerna CLiP® Neo och CLiP® Winged. 

Produktionen av ovanstående tre produktlinjer är igång och intensifieras i takt med 
att efterfrågan på marknaden ökar. Som ett direkt resultat av de senaste 
månadernas aktiviteter vann Vigmeds distributionspartner CODAN TRIPLUS AB under 

september Region Skånes anbud för CLiP® Neo produkter.  
 

Vigmed får redan positiva reaktioner från marknaden där användare uttrycker sin 
uppskattning över våra produkter. Vi ser nu fram emot en stark volymtillväxt i takt 
med att våra distributörer vinner upphandlingar på sina respektive marknader. 

Försäljningen i tredje kvartalet var som förväntat blygsam – i nivå med andra 
kvartalet. Som en naturlig följd av att våra distributörer fått lite ner tid att interagera 

med sina kunder förväntar vi oss dock en signifikant utveckling från fjärde kvartalet i 
år och framåt. Vidare förväntar vi att ytterligare distributionsavtal faller på plats 
under fjärde kvartalet. Vi fasthåller vår målsättning om att nå en omsättning på 5-10 

miljoner SEK under innevarande verksamhetsår. 
  

Lanseringen av produktlinjen SWiNG har blivit något försenad på grund av att vår 
Notified Body begärt in kompletterande uppgifter för att stödja ett CE-godkännande. 
Vi förväntar oss ingen dramatisk försening, och planerar att lansera under fjärde 

kvartalet. 
 

Som vi informerat vid våra investerarmöten under augusti och september (se 
presentationsmaterial på www.vigmed.com) står Vigmeds långsiktiga planer fast. 
Ledningen i Bolaget följer nu styrelsens klara direktiv på ett intensifierat arbete med 

de prioriterade utvecklingsprojekten i vår pipeline. 

 

Vi har offensiva planer i närtid i form av nya produktintroduktioner på marknaden, 
uppstart av verksamhet i Kina och kommande integration av logistikansvaret in i 
Bolaget. Dessa planer tillsammans med det faktum att uppstarten av den nya 

produktionsanläggningen i Indien blev ett drygt halvår försenad, och därmed 
försäljningsstarten, innebär att styrelsen bedömt att det befintliga rörelsekapitalet 

inte är tillräckligt för att finansiera verksamheten.  Bolaget kommer därför att 
genomföra en företrädesemission i syfte att anskaffa erforderligt rörelsekapital för 
drift av verksamheten fram till dess att ett positivt kassaflöde kan uppvisas eller 

åtminstone för kommande 12-månadersperiod. 
 

http://www.vigmed.com/
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Efter det senaste årets förberedande arbete med fortsatt produktutveckling, 

produktionsautomation och arbete med att etablera försäljningskanaler så är det 
med stor entusiasm och som Vigmed nu gått in i kommersialiseringsfasen med sina 
tre första produktlinjer. Det är en intensiv fas där den uppmuntrande feedback vi får 

från marknaden ger oss stort självförtroende inför den förväntande tillväxtfasen och 
kommande lanseringar på ytterligare europeiska marknader. 

 
Vigmed Holding AB (publ) 

Finn Ketler, VD  

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER 

RAPPORTPERIODEN 
 
Patent och Registreringsverket (PRV) meddelade i början av oktober Vigmed att man 

avser att godkänna ett svenskt patent på Bolagets nålsäkerhetslösning för IV-
katetrar med stängda system. Patentet är Vigmeds första för ett så kallat stängt IV-

system, och vi har även lämnat in en internationell patentansökan. Med ett stängt 
IV-system minimeras infektionsrisken gentemot det konventionella flödessystemet. I 
och med detta nya patent tar Vigmed sina nålskyddade produkter ännu en nivå 

vidare vad beträffar säkerhet och användningsområde. 
 

Vigmed offentliggjorde den 9 oktober att Bolaget kommer att lansera en unik 
nålskyddad artärkanyl på marknaden under 2015. Leverans av de första 

monteringslinjerna till kontraktstillverkaren AMB Industri AB levereras under oktober 
och parallellt planerar Vigmed därmed att påbörja inledande 
marknadsföringsaktiviteter på prioriterade marknader.  

 
PRV har meddelat Vigmed att man avser att godkänna Bolaget ytterligare ett svenskt 

patent på sin nålsäkerhetslösning CLiP®. Detta patent kommer bredda Vigmeds 
skyddsomfång, och en internationell ansökan är redan inlämnad avseende denna 
uppfinning. 

 
Styrelsen har den 23 oktober beslutat – med stöd av årsstämmans bemyndigande 

den 13 maj 2014 – om en företrädesemission av högst 6 261 904 aktier, 
innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 126 382,86 kronor.  
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FINANSIELL INFORMATION FÖR JANUARI - 
SEPTEMBER 
 
Omsättning och resultat 
 

Koncernen lanserade under andra kvartalet 2014 sin produktlinje CLiP® Ported på 
marknaden och under tredje kvartalet CLiP® Winged och CLiP® Neo. Nettoomsättning 

för perioden januari – september 2014 uppgick till 440 tusen SEK. Försäljningen har 
gått till kunder i Grekland, Sverige, Spanien, Danmark och Norge. Inneliggande 
ordrar för leverans i början av fjärde kvartalet uppgick vid periodens slut till 672 

tusen SEK. 
 

Under 2013 utgjorde forskning, utveckling och patent de huvudsakliga kostnaderna. 
I takt med att utvecklingsprojekten har utvecklats från den tidiga forskningsfasen till 
prototyptillverkning, materialval, utveckling av produktionsapparat och slutligen 

lansering, har även kostnadsutveckling inom området följt med. Under 2013 var det 
stora kostnader för testmaterial och finjusteringar under inkörningsfasen av 

produktionsapparaten; ca 42 % av de samlade FoU kostnaderna. När projekten, via 
styrelsebeslut, definieras gå från forskning till utveckling redovisas interna 
utvecklingstimmar som immateriell tillgång och kostnadförs inte längre. Det syns 

tydligt i FoU kostnaderna för 2014 att fler projekt ligger i utvecklingsfas jämförd med 
tidigare år, då fler interna timmar redovisas under tillgångar. 

 
Organisationen som jobbar med försäljning och marknadsföring har vuxit under 
2014, och består idag av 4 medarbetare. Som följd av detta har kostnaderna ökad 

succesivt, och reflekterar aktivitetsnivån inom försäljning och marknadsföring av 
Vigmeds produkter.  

 
Under 2013 utformades grundstrukturen i bolagets marknadsföringsplattform, 
Bolagets brand book och hemsida utvecklades och lanserades, detta ligger till grund 

för något högre marknadsföringskostnader under 2013 jämfört med 2014.  
 

Kostnaderna för administration har ökad succesivt från 2013 till 2014, under tiden 
som Vigmed har byggt upp den administrativa organisation, system och processer 
inom kvalitet, finans och IT. Även kostnader relaterat till att vara en noterad aktie 

redovisas i moderbolaget under administration, och utgör cirka 10 % av de samlade 
administrationskostnaderna under 2013 och 2014.  
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Vidare har Bolaget under perioden maj – september 2014 reserverat 5,6 miljoner 
SEK till en engångsförpliktelse till logistikpartnern MBH International A/S, för tillgång 

till MBH’s kvalitetssystem och CE märkning under uppstartsfasen. 
 
Under januari - september 2014 har koncernen haft kostnader främst för: 

 
 Förbrukningsmaterial till produkt- och produktionsutveckling  

 Maskin -och verktygsanpassning 
 Framdrift av projekt i forskningsskedet 
 Patent och varumärken 

 Resekostnader i sälj- och utvecklingsorganisationen 
 Framtagande av marknadsmaterial till distributörer 

 Utveckling av marknadsföringsplattform 
 Dokumentation och processarbete till kvalitetssystem och regulatoriskt arbete 
 Inledande arbete med uppbyggnad av leveranskedja 

 Analys- och reskostnader i samband med Kina-etablering 
 Arvode till partnern MBH International, som i en inledande fas bistår Vigmed 

med leveranskedja, affärssystem och kvalitetssystem  
 
Investeringar 

 
Investeringarna under januari - september utgörs av produktutveckling (4,5 miljoner 

SEK), produktionsutrustning (0,9 miljoner SEK), patent (0,6 miljoner SEK) samt 
utrustning till laboratoriet (0,3 miljoner SEK).  
 

Avskrivningarna uppgick till 0,5 miljoner SEK, detta relaterat till avskrivningar på 
utvecklingskostnader och patent till CLiP®-produkterna (0,3 miljoner SEK), samt 

avskrivningar på inventarier, installationer och programvaror (0,2 miljoner SEK).  
 

Avskrivningar på produktionsutrustning till CLiP®-produkterna redovisas 
volymbaserat i takt med produktförsäljningen, och inleddes i maj 2014. 
 

Likvida medel 
 

Koncernens likvida medel vid periodens slut uppgick till 19,2 miljoner SEK (50,6 
miljoner SEK). 
Det finns inga räntebärande skulder i verksamheten. 
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Eget kapital 
 

För koncernen uppgick det egna kapitalet vid utgången av perioden till 31,8 miljoner 
SEK (58,2 miljoner SEK). 
 

Kassaflöde 
 

Kassaflödet från den löpande verksamheten under januari - september uppgick till    
-16,7 miljoner SEK (-18,4 miljoner SEK). Förbättringen jämfört med förra året drevs 
av fluktuationer i rörelsekapitalet då leverantörsskulderna minskades kraftigt under 

första halvåret 2013.  
 

Kassaflödet från investeringsverksamheten var under januari – september               
-6,6 miljoner SEK (-8,8 miljoner SEK). 
 

Medarbetare 
 

Den 30 september uppgick antalet medarbetare till 18 (11), varav en anställd i 
moderbolaget. Under 2014 har Vigmed anställt fyra medarbetare inom utveckling, 
marknad, regulatorisk och kommunikation. 

Jämförd med samma period året innan, är personalstyrkan utökad inom alla 
områden, vilket reflekterar den höga aktivitetsnivån i bolaget; produktutveckling, 

kvalitet och regulatorisk, marknadsföring, kommunikation och försäljning samt 
administration. 
 

Redovisningsprinciper 
 

Redovisningen har upprättats i enlighet med IFRS.  
Vigmed Holding AB ändrade redovisningsprinciper per den 1 januari 2014 till IFRS, 

vilket bland annat innebär att principerna för att balansera både interna och externa 
utvecklingskostnader har reviderats. Den här principiella förändringen har haft effekt 
på den ingående balansen på eget kapital 2013 med -2,8 miljoner SEK, och på 

resultatet 2013 med 1,2 miljoner SEK.  
I alla jämförelsetal och tabeller är 2013 omräknat enligt IFRS principen, för 

jämförelse med 2014. 
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Definitioner 
 

Soliditet 
Anger hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med egna medel. Eget 
kapital och obeskattade reserver (med avdrag för latent skatt) i förhållande till 

balansomslutningen. 
 

AKTIEKAPITAL, MODERBOLAG OCH 
ÄGARFÖRHÅLLANDEN 
 
Vigmeds aktiekapital uppgår till SEK 758 297,25 fördelat på 37 571 428 aktier. 

Bolaget har endast ett aktieslag och samtliga aktier har lika rätt till utdelning.  
 

I mars 2014 utställde företaget 755 000 teckningsoptioner till nyckelpersoner i 
dotterbolaget Vigmed AB, med rätt att teckna samma antal aktier i Vigmed Holding 
AB till en aktiepris om 24 SEK per aktie. Optionerna utgavs till marknadsmässiga 

villkor. 
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. 

 
I övrigt finns inga utestående teckningsoptioner, konvertibla skuldebrev eller 

liknande finansiella instrument som kan berättiga till teckning av nya aktier eller på 
annat sätt påverka aktiekapitalet. 
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Aktien i Vigmed Holding AB noterades vid NASDAQ OMX First North i Stockholm i 
februari 2013. Nedan presenteras ett diagram som visar kursutvecklingen för aktien 

sedan noteringen. 
 

 
 
Aktiekapitalets utveckling och ägarförteckning per den 30 september visas nedan. 

 

 
 
Antalet aktier vid utgången av perioden var 37 571 428. 
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aktier Kvotvärde

Bolagsbildning 50 000 50 000 +50 000 50 000 1

Split 50 000 +2 425 000 2 475 000 0,02

Apportemission 636 868,69 686 868,69 +31 525 000 34 000 000 0,02

Nyemission 71 428,56 758 297,25 +3 571 428 37 571 428 0,02
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(Offentlig aktiebok och förvaltarförteckning samt information kända för bolaget per 
den 30 september, 2014) 

 
Moderbolaget 

 
Vigmed Holding AB omfattar endast exekutiva funktioner och styrning, samt 
förvaltning av det helägda dotterbolaget Vigmed AB. Rörelseresultatet för januari- 

september uppgick till -1,5 miljoner SEK (-1,0 miljoner SEK). 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Aktieägare Aktier Procent

Per Knutsson (inkl. bolag) 6 075 263 16,2%

Bure Equity AB (publ) 3 761 045 10,0%

UBS AG Client Account 1 920 963 5,1%

Finn Ketler (inkl. bolag och familj) 1 797 000 4,8%

Nomura Securities Co. Ltd. 1 800 000 4,8%

Rikard Roos 1 598 262 4,3%

Lennart Holm (inkl. bolag och familj) 1 469 784 3,9%

SI Technology Investments AB 1 376 702 3,7%

Maria Mosserg Ahlström 1 370 190 3,6%

Cecilia Karlsson 1 299 373 3,5%

Övriga 15 102 846 40,2%

Summa 37 571 428 100,0%
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FÖR YTTERLIGARE INFORMATION 
 
Finn Ketler, VD 
Tel: +46 42 600 5311 
E-post: fk@vigmed.com 

 
Lennart Holm, Styrelseordförande 

Tel: +46 706 308 562 
E-post: lennart.holm@lehdab.com 
 

Adress: 
Vigmed Holding AB 

Garnisonsgatan 10 
254 66 Helsingborg 
Sverige 

www.vigmed.com 
 

Organisationsnummer: 
Vigmed Holding AB, 556918-4632 
Vigmed AB, 556780-8018 

 
Aktien: 

Ticker: VIG 
ISIN-kod: SE0005034576 

 
Certifierad rådgivare 
Remium Nordic AB 

Kungsgatan 12-14 
111 35 Stockholm 

Sverige 
Tel: +46 8 454 32 00 
 

Webb: www.remium.se 
E-post: info@remium.com 
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KOMMANDE RAPPORTER 
 
Bokslutskommuniké 2014 25 februari 2015 

Delårsredogörelse Q1 2015 12 maj 2015 
Årsstämma   12 maj 2015      

 
 
Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor. 

 
 

Helsingborg, den 24 oktober 2014 
Vigmed Holding AB (publ) Styrelsen 
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Resultaträkning (koncern) SEK
Q3 2014 Q3 2013 Jan-Sep 2014 Jan-Sep 2013

Nettoomsättning 203 512 - 439 565 -

Kostnad för sålda varor -133 322 - -285 307 -

Bruttoresultat 70 190 - 154 258 -

Frakt & logistik -205 866 - -375 014 -

Försäljning och marknadsföring -2 034 154 -2 112 501 -5 256 232 -3 613 333

Administration & kvalitet -5 829 174 -1 612 754 -13 498 461 -5 329 051

Forskning, utveckling & patent -900 162 -1 428 613 -3 472 925 -7 480 058

Summa rörelsens kostnader -8 969 355 -5 153 868 -22 602 632 -16 422 442

Rörelseresultat -8 899 165 -5 153 868 -22 448 374 -16 422 442

Resultat från finansiella poster 25 826 95 785 192 466 330 701

Periodens resultat -8 873 339 -5 058 083 -22 255 909 -16 091 741

Antal aktier 37 571 428 37 571 428 37 571 428 37 571 428

Resultat per aktie -0,24 -0,13 -0,59 -0,43

Balansräkning (koncern) SEK
2014-09-30 2013-09-30 2013-12-31

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 8 916 333 2 624 078 4 042 838

Materiella anläggningstillgångar 10 828 951 7 217 820 9 721 061

Finansiella anläggningstillgångar - 5 884 -

Summa anläggningstillgångar 19 745 284 9 847 782 13 763 899

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 2 937 062 1 851 546 1 037 762

Kassa & bank 19 183 375 50 555 703 41 839 716

Summa omsättningstillgångar 22 120 438 52 407 249 42 877 478

Summa tillgångar 41 865 722 62 255 031 56 641 377

Eget kapital 31 797 990 58 199 150 53 419 699

Kortfristiga skulder 10 067 732 4 055 881 3 221 679

Summa eget kapital & skulder 41 865 722 62 255 031 56 641 377
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Kassaflödesanalys (koncern) SEK
Q3 2014 Q3 2013 Jan-Sep 2014 Jan-Sep 2013

Kassaflöde före rörelsekapitalförändringar -8 875 398 -5 242 935 -21 675 090 -15 412 513

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 3 132 096 1 577 533 4 940 868 -3 022 192

Kassaflöde från den löpande verksamheten -5 743 302 -3 665 402 -16 734 221 -18 434 705

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 266 030 -2 969 341 -6 556 319 -8 781 402

Amorteringar - - - 397

Nyemission - 24 999 996 24 999 996

Teckningsoptionsprogram 14/17 - - 634 200 -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten - 24 999 996 634 200 25 000 393

Periodens kassaflöde -7 009 332 18 365 253 -22 656 340 -2 215 714

Likvida medel vid per. början 26 192 707 32 190 450 41 839 716 52 771 417

Likvida medel vid periodens slut 19 183 375 50 555 703 19 183 376 50 555 703

Eget kapital (koncern) SEK
2014-09-30 2013-09-30 2013-12-31

Eget kapital vid periodens början 53 419 699 52 046 113 52 046 113

Justering ingående balans pga byte till IFRS - -2 805 216 -2 805 216

Apportemission Vigmed AB - 11 406 474 11 406 474

Emissionskostnad - -11 356 474 -11 356 474

Nyemission - 24 999 996 24 999 996

Emissionskostnad - - -297 000

Teckningsoptionsprogram 14/17 634 200 - -

Periodens resultat -22 255 909 -16 091 743 -20 574 194

Eget kapital vid periodens slut 31 797 990 58 199 150 53 419 699
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Resultaträkning (moderbolaget) SEK
Q3 2014 Q3 2013 Jan-Sep 2014 Jan-Sep 2013

Nettoomsättning 625 000 750 000 1 874 999 2 249 999

Försäljning och marknadsföring -326 783 - -326 783 -

Administration & förvaltning -564 771 -942 010 -3 093 520 -3 279 854

Summa rörelsens kostnader -891 554 -942 010 -3 420 303 -3 279 854

Rörelseresultat -266 554 -192 010 -1 545 304 -1 029 855

Resultat från finansiella poster 110 043 7 693 233 311 4 192

Periodens resultat -156 511 -184 317 -1 311 993 -1 025 663

Balansräkning (moderbolaget) SEK
2014-09-30 2013-09-30 2013-12-31

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 39 584 64 583 58 333

Finansiella anläggningstillgångar 157 600 000 157 600 000 157 600 000

Summa anläggningstillgångar 157 639 584 157 664 583 157 658 333

Långfristiga lånetillgångar 20 000 000 - -

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 1 089 583 980 238 1 005 735

Kassa & bank 2 943 257 25 737 839 25 262 510

Summa omsättningstillgångar 4 032 839 26 718 077 26 268 245

Summa tillgångar 181 672 423 184 382 660 183 926 578

Eget kapital 180 832 205 181 624 333 181 509 998

Kortfristiga skulder 840 218 2 758 327 2 416 580

Summa eget kapital & skulder 181 672 423 184 382 660 183 926 578

Eget kapital (moderbolaget) SEK
2014-09-30 2013-09-30 2013-12-31

Eget kapital vid periodens början 181 509 998 - -

Insatt aktiekapital - 50 000 50 000

Apportemission Vigmed AB - 157 600 000 157 600 000

Nyemission - 24 999 996 24 999 996

Emissionskostnad - - -297 000

Teckningsoptionsprogram 14/17 634 200 - -

Periodens resultat -1 311 993 -1 025 663 -842 998

Eget kapital vid periodens slut 180 832 205 181 624 333 181 509 998


