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Under det gångna året har Vigmed lanserat tre produkter på marknaden: CLiP® Ported, 
CLiP® Winged och CLiP® Neo. I december 2014 erhöll Bolaget CE-märke för den nya 
produktlinjen SWiNG som därmed kunde lanseras i januari 2015. En helt ny 
säkerhetslösning för artärkanyler – SWiTCH – ligger just nu i valideringsfas och kommer 
att vara redo för lansering i september.  
 
Bolaget har tecknat distributionsavtal för merparten av prioriterade marknader inom EU 
och distributörerna på respektive marknad kan nu möta EUs krav om att övergå till att 
inhandla säkerhetsprodukter genom att inkludera Vigmeds patenterade säkerhetslösningar i 
offentliga upphandlingar.  

Etablering på den europeiska marknaden ligger för närvarande i fokus, samtidigt som 

produkter och partnerskap för marknaderna i USA och Kina förbereds.  

I december 2014 genomfördes en företrädesemission där 6 261 904 nya aktier emitterades 
och 52,1 miljoner kronor (efter avdrag för emissionskostnader om 4,2 miljoner kronor) 
erhölls. Detta innebär att Vigmed nu kan fokusera på att etablera sig på marknaden och 
fortsätta utveckla innovativa säkerhetslösningar. 

Organisationen har stärkts med ytterligare fem medarbetare och är redo att med ett 

kompetent, erfaret och väl motiverat team ta nästa steg i kommersialiseringen av Vigmeds 

säkerhetsprodukter. 

Finansiell information för fjärde kvartalet i korthet 

 Försäljningen uppgick under fjärde kvartalet till 685 tusen SEK (0 SEK under 
2013). 

 Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick för koncernen till -9,6 miljoner SEK  
(-4,6 miljoner SEK). 

 Resultat per aktie (vägt antal) för fjärde kvartalet uppgick till -0,26 SEK (-0,12 
SEK). 

 Kassaflödet från den löpande verksamheten under fjärde kvartalet uppgick till -4,2 
miljoner SEK (-4,4 miljoner SEK). 

 Kassaflödet från investeringsverksamheten under fjärde kvartalet uppgick till  
-10,9 miljoner SEK (-4,0 miljoner SEK). 

 Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick under fjärde kvartalet till 59,4 
miljoner SEK (-0,3 miljoner SEK). Finansieringen avser huvudsakligen 
företrädesemission om netto 52,1 miljoner SEK. 
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Finansiell information för 2014 i korthet 
 

 Försäljningen uppgick under året till 1 124 tusen SEK (0 SEK under 2013). 

 Rörelseresultatet för året uppgick för koncernen till -32,0 miljoner SEK  
(-21,0 miljoner SEK). 

 Resultat per aktie (vägt antal) för året uppgick till -0,85 SEK (-0,65 SEK). 

 Kassaflödet från den löpande verksamheten under året uppgick till -20,9 miljoner 
SEK (-23,3 miljoner SEK). 

 Kassaflödet från investeringsverksamheten under året uppgick till -17,5 miljoner SEK  
(-12,3 miljoner SEK). 

 Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick under året till 60,0 miljoner SEK 
(24,8 miljoner SEK). Finansieringen avser huvudsakligen företrädesemission om netto 
52,1 miljoner SEK. 

 Koncernens likvida medel vid periodens slut uppgick till 63,5 miljoner SEK  
(41,8 miljoner SEK). 

 Koncernens egna kapital vid periodens utgång uppgick till 73,8 miljoner SEK  
(53,4 miljoner SEK). 

 

Styrelsen för Vigmed Holding AB 

För ytterligare information se Vigmeds bokslutskommuniké. 

För ytterligare information kontakta:  

Styrelseordförande Lennart Holm 070 630 8562 eller  

VD Finn Ketler 042 600 5311 

 

 

 

 

 

 

 

Vigmed är ett svenskt medicinteknikbolag med affärsidén att eliminera stickskador genom att erbjuda marknaden unika nålskyddade stickprodukter. Vigmed har sitt huvudkontor 
i Helsingborg och sysselsätter 20 anställda. Vigmeds aktie handlas på NASDAQ OMX First North under kortnamnet VIG och har cirka 5 400 aktieägare. Remium Nordic 
AB är bolagets Certified Advisor. Ytterligare information såsom bolagsbeskrivning, en filmad Vigmed-presentation och riskfaktorer återfinns på Vigmeds hemsida: 
www.vigmed.com/investor  

 

http://www.vigmed.com/investor

