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Försäljningen till distributörer i Tyskland, Frankrike, Italien, Österrike, Schweiz,
Belgien och Australien/Nya Zeeland inleddes.
Feedback från kunder klargjorde i februari att CLiP Winged-produkterna under vissa
omständigheter inte höll den utlovade robustheten. Efter noggrann analys
uppdaterades och justerades produktdesignen. Samtliga distributörer erbjöds att byta
ut de berörda CLiP Winged-produkterna.
Vigmed signerade ett exklusivt distributionsavtal i Belgien med Hospithera.
Vigmed vann via partnern CODAN DEHA Aps en upphandling för den patenterade
säkerhetskatetern, Vigmed® CLiP® Neo, i Region Nord i Danmark.
Svenska- Patent och Registreringsverket meddelade Vigmed att man avser att
godkänna Bolaget ett svenskt patent för en nålsäkerhetslösning inom
användningsområdet blodprovtagningsprodukter.
Vigmed Holding AB (publ) godkändes för listning på segmentet First North Premier.
Första handelsdagen var den 28 april 2015.
Årsstämman den 13 maj 2015 beslutade att styrelsens sammansättning ska utgöras
av Lennart Holm, Per Knutsson, Rikard Roos, Mikael Karlsson, Lennart Dreyer, Thomas
Baier, Axel Sjöblad och Philip Nyblaeus.
Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av
aktier. Antalet aktier som ska kunna emitteras ska sammanlagt högst uppgå till
10 958 333 stycken, vilket motsvarar en utspädning om högst cirka 20 %.

FINANSIELL INFORMATION FÖR FÖRSTA HALVÅRET I
KORTHET









Försäljningen uppgick under första halvåret till 2,0 miljoner SEK (0,2 miljoner SEK
under första halvåret 2014).
Rörelseresultatet för halvåret uppgick för koncernen till -17,7 miljoner SEK (-13,5
miljoner SEK).
Resultat per aktie (vägt antal) för halvåret uppgick till -0,37 SEK (-0,36 SEK).
Kassaflödet från den löpande verksamheten under halvåret uppgick till -26,8 miljoner
SEK (-11,0 miljoner SEK). Kassaflödet från den löpande verksamheten består
huvudsakligen av periodens negativa resultat (-16,0 miljoner SEK) och
lageruppbyggnad om -5,4 miljoner SEK.
Kassaflödet från investeringsverksamheten under halvåret uppgick till -3,9 miljoner
SEK (-5,3 miljoner SEK).
Koncernens likvida medel vid periodens slut uppgick till 31,8 miljoner SEK (26,2
miljoner SEK).
Koncernens egna kapital vid periodens utgång uppgick till 55,7 miljoner SEK (40,7
miljoner SEK).
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Nyckeltal koncern
Försäljning (kSEK)
Rörelseresultat (kSEK)
Likvida medel (kSEK) på balansdagen
Eget kapital (kSEK) på balansdagen
Soliditet på balansdagen
Balansomslutning (kSEK) på balansdagen
Resultat per aktie
Aktiekurs på balansdagen

Q2 2015
496
-8 672
31 802
55 728
78,2%
71 252
-0,20
6,80

Q2 2014
236
-7 993
26 193
40 671
88,2%
46 096
-0,21
19,60

Jan-Jun 2015
2 019
-17 728
31 802
55 728
78,2%
71 252
-0,37
6,80

Jan-Jun 2014
236
-13 547
26 193
40 671
88,2%
46 096
-0,36
19,60

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 överförbara 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 2013 införde ett direktiv som
kräver att alla offentliga inköp av nålar och sprutor ska vara av 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 lagförändring 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.
Tre produktlinjer har lanserats på marknaden: Vigmed® CLiP® Ported, Vigmed® CLiP® Winged
och Vigmed® CLiP® Neo. I december 2014 erhöll Bolaget CE-märke för den nya
produktfamiljen Vigmed® SWiNG. Samtliga CLiP produkter har nu lanserats och sålts till
Spanien, Grekland, Sverige, Danmark, Norge, Portugal, Italien, Frankrike, Tyskland,
Österrike, Schweiz, Belgien och Australien/Nya Zeeland.
Bolaget täcker därmed de flesta prioriterade marknader i Europa och även bitar av
Australien/Nya Zeeland med sitt distributörsnätverk.
Som ett naturligt led i en vidare expansion inom bolagets primära funktionsområde
och i syfte att täcka både den venösa och artära sidan av det kardiovaskulära systemet avser
Vigmed att lansera en unik och skyddad artärkateter – SWiTCH – i september 2015.
Vigmed äger breda patenträttigheter för två innovationsplattformar internationellt, och
bygger sin produktutveckling primärt på dessa två patentplattformar.
Bolagets affärsmodell bygger på ett kostnadseffektivt outsourcingkoncept i form av
partnerskap med noga utvalda partners. Denna strategi möjliggör att tillverkarna
direktinvesterar i egna produktionsapparater för tillverkningen av Vigmeds produkter.
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Etablering på den europeiska marknaden ligger för närvarande i fokus, samtidigt som
produkter och partnerskap för marknaderna i USA och Kina förbereds.
Under de senaste verksamhetsåren har ett antal nya projekt och prototyper utvecklats vilket
innebär att Vigmed förväntar sig kunna uppfylla ambitionen att lansera nya produktlinjer
varje år.
Vigmeds tillverknings- och försäljningspartner, Hindustan Syringes & Medical Device Ltd.
(HMD), lanserade tidigare i år IV-katetrar med säkerhetslösning i Indien med Vigmeds
teknologi, under varumärket SIPCLIP. Lanseringen förväntas ge Vigmed en royaltyintäkt i
mindre skala från och med i år och därefter öka kontinuerligt under kommande år.
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.
Vigmed AB, som är ett helägt dotterbolag till Vigmed Holding AB (VIG), har sitt säte i
Helsingborg.

VDs KOMMENTAR
Som kommunicerats tidigare i år erhöll vi feedback i februari från några av våra kunder som
påtalade att vår CLiP Winged-produkt inte riktigt levde upp till förväntad nivå, vilket ledde till
att vi initierade en mindre korrigering av vårt Vigclip®. Precis som vi förväntade oss i den
förra kvartalsrapporten, utvecklades försäljningen därmed väsentligt sämre än budgeterat
under andra kvartalet av 2015. Vi har nu åtgärdat problemet genom en designförbättring
men konsekvensen är tyvärr att vi återigen tappat flera månaders försäljning. Endast ett fåtal
användare upplevde några problem och dessa var inte av sådant slag att patientsäkerheten
påverkades. Försäljningstappet kom primärt av det faktum att Vigmed som företag inte
kompromissar avseende kvalitet eller säkerhet och därför omgående informerade samtliga
återförsäljare och erbjöd dem att byta ut de berörda produkterna. Detta fick försäljningen att
stanna av i avvaktan på uppgraderade produkter.
Första försäljningen av CLiP Neo med den förbättrade Vigclip ®-designen skedde i början av
juli och reaktionerna från marknaden är mycket positiva. De förbättrade versionerna av det
återstående CLiP-sortimentet kommer att levereras under andra halvan av året.
Även om det faktum att vi igen blivit försenade är olyckligt och stressande för organisationen,
så är jag mycket nöjd med hur mitt team på kort tid har lyckats att genomföra korrigeringar
av både konstruktion och tillverkning samt hanterat uppkomna utmaningar genom hela
logistikkedjan.
Vad gäller vår helt nya säkerhetsprodukt- artärkatetern SWiTCH – så kommer produkten att
vara redo för en förlansering på marknaden som planerat under september/oktober i år. Vi
har tidigare uttryckt en mycket stark tilltro till SWiTCH-konceptet och kan nu konstatera att
denna entusiasm verkar delas av våra distributörer.
Flera marknader väntar redan otåligt på att SWiTCH ska lanseras. Vi har även stora
internationella aktörer som uttryckt intresse av att ingå avtal i syfte att få marknadsföra
produkten globalt.
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Lite i skuggan av vårt katetersortiment har vi tagit fram en något enklare säkerhetskoncept
för nålskydd inom området injektion - vårt SWiNG-sortiment. Vi kan konstatera att dessa
produkter, och då framför allt SWiNG Universal, inte nått ut på marknaden.
Att produkten inte finns ute på marknaden ännu är främst ett resultat av maskinella problem
på den produktionslinje som är tänkt att producera SWiNG- sortimentet. Monteringsmaskinen
är fortfarande inte redo för produktion och ej heller godkänd.
Marknaden kan nu delvis ha sprungit ifrån SWiNG, då det under tiden lanserats mindre
sofistikerade och billigare versioner av säkerhetsprodukter inom injektionsområdet. Detta
innebär att vi nu kommer att se över vår strategi avseende SWiNG.
När det gäller marknadsetablering kan vi konstatera att vi jobbar med några av de bästa
distributörerna i Västeuropa inom infusionssegmentet. Den enda större marknaden i Europa
där vi ännu inte ingått ett partnerskap med en distributör är Storbritannien. Detta då den
partner vi förhandlar med föredrar att skriva avtal för flera marknader och i princip önskar en
global överenskommelse. Vi hoppas finna en lösning på detta under andra halvåret av 2015.
I juni i år inleddes etableringen av ett distributionsnätverk i Östeuropa genom
undertecknande av ett Letter of Intent (avsiktsförklaring) för Polen med företaget Medica
som är baserat i staden Lubin.
För utomeuropeiska marknader så fortskrider som tidigare kommunicerats processen med att
registrera Vigmeds produkter i Kina. Parallellt pågår en fördjupad utvärdering av alternativa
etableringsmodeller inom denna region samt utarbetande av en marknadsstrategi.
Under de senaste åren har vi byggt upp ytterligare kunskap om produktdesign kopplat till
rationell tillverkning. Vi kan konstatera att vår uppfattning och förståelse för hur marknaden
fungerar idag är betydligt bättre än den var för ett par år sedan.
Detta är kanske självklart och helt naturligt för ett bolag som befinner sig i en
uppbyggnadsfas. Det viktiga för Vigmed är att ta till sig av vunna erfarenheter och anpassa
strategi och taktik framåt.
Våra lärdomar kommer att få konsekvenser när det gäller val av prioriterade produkttyper
och marknader framåt. Vi har också fått en större förståelse för hur vi kan och måste arbeta
tillsammans med våra distributörer. Det finns en gräns för hur många produktlanseringar de
resursmässigt kan hantera åt oss per år, varför vi måste bli duktigare på att planera, och
även för vissa produkter utvärdera alternativa försäljningskanaler för nya produktnischer.
Vigmed kommer under hösten att utvärdera ett antal viktiga anpassningar av vår nuvarande
strategi. En central grundsten är bolagets bevisade innovativa förmåga. Detta tror vi kan
vidga den totala marknaden för bolagets produkter.
Den närmsta framtiden kommer vi operativt att fokusera på att så snabbt och smidigt som
möjligt nylansera vårt uppgraderade CLiP-sortiment med den förbättrade designen,
framgångsrikt introducera artärkanylen SWiTCH på marknaden, ingå ett distributionsavtal för
Storbritannien samt presentera en ny strategi för SWiNG-sortimentet.
Vigmed Holding AB (publ)
Finn Ketler, VD
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN
Vigmed har anställt Donya Gholamifar som CFO i Vigmed Holding AB och Vigmed AB. Hon
tillträder på deltid den 1 oktober 2015, för att vara engagerad heltid från årsskiftet. Donya är
auktoriserad revisor och senior manager hos PwC, där hon sedan 2013 har jobbat med
revisionen av Vigmed. Hon ersätter Mette Gross, som har varit inhyrd CFO sedan 2012.

FINANSIELL INFORMATION FÖR FÖRSTA HALVÅRET
Omsättning och resultat
Försäljningen för första halvåret uppgick till 2,0 miljoner SEK. Första kvartalets försäljning
uppgick till 1,5 miljoner SEK, och andra kvartalets försäljning uppgick till 0,5 miljoner SEK.
Försäljningen för hela perioden påverkades negativt av att Vigmed valde att ersätta de CLiP
Winged-produkter som fanns på marknaden med den uppdaterade versionen. Vidare
påverkades försäljningen negativt av förseningen av förpackningsmaskinen för SWiNG
Universal.
Råvaror och förnödenheter täcker under perioden kostnader för inköp av varor och frakt från
kontraktstillverkare till lager. Vidare omfattar råvaror och förnödenheter kostnader för
skrotning av inneliggande lager av CLiP Winged produkter och ersättningsvaror, till en samlad
kostnad om 1,1 miljoner SEK.
Utöver löpande driftskostnader har koncernens övriga externa kostnader under första
halvåret huvudsakligen bestått av:








Externa utvecklingskostnader
Resekostnader i sälj- och utvecklingsorganisationen
Revisions- och Årsredovisningskostnader
Vidareutveckling av patentportfölj
Registreringskostnader i Kina
Data- och konsultkostnader till affärsutveckling
Marknads- och produktstudie i USA

Övriga externa kostnader under första halvåret är 1,6 miljoner SEK lägre än samma period
förra året. Detta beror i huvudsak på att det under 2014 kostnadsfördes en del av ett
engångshonorar till Supply Chain partner MBH A/S om 1,4 miljoner SEK. Vidare var även de
externa utvecklingskostnaderna 0,5 miljoner SEK lägre under första halvåret 2015 jämfört
med samma period 2014.
Under första halvåret har Vigmed inlett pensionsinbetalningar till alla medarbetare.
Kostnaden uppgick under perioden till 0,2 miljoner SEK (0 SEK) och redovisas under
personalkostnader.
Räntekostnad för finansiell leasing av utrustning uppgick under första halvåret till 0,4
miljoner SEK (0 SEK).
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Investeringar & avskrivningar
Investeringar i produktutveckling omfattar aktiverade interna kostnader och extern
produktutveckling av projekt som ligger i utvecklingsfaserna. Kostnader för framdrift av
projekt i forskningsfas kostnadsförs direkt. Under första halvåret har fortsatta investeringar
gjorts i SWiTCH och CLiP.
Avskrivningar för produktutveckling och patent till produktserierna CLiP Ported, CLiP Winged,
CLiP Neo och SWiNG uppgick till 0,8 miljoner SEK (0,1 miljoner SEK). Avskrivningar för
maskiner och andra tekniska anläggningar som används i tillverkningen beräknas baserad på
tillverkad volym, och uppgick i perioden till 1,0 miljoner SEK (0,3 miljoner SEK).
Övriga avskrivningar avser inventarier, installationer och programvaror och uppgick till 0,3
miljoner SEK (0,1 miljoner SEK).
Likvida medel & skulder
Koncernens likvida medel vid periodens slut uppgick till 31,8 miljoner SEK (26,2 miljoner
SEK).
Finansiell leasingskuld om 6,5 miljoner SEK vid periodens slut är räntebärande (varav 3,7
miljoner SEK är långfristig skuld). Det finns inga övriga räntebärande skulder i verksamheten.
Eget kapital
För koncernen uppgick det egna kapitalet vid utgången av perioden till 55,7 miljoner SEK
(40,7 miljoner SEK).
Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten under halvåret uppgick till -26,8 miljoner SEK
(-11,0 miljoner SEK). I januari 2015 tog Vigmed över färdigvarulagret vilket påverkade
kassaflödet från den löpande verksamheten med -5,4 miljoner SEK.
Under första halvåret har Vigmed betalt 3 miljoner SEK av det samlade engångshonoraret om
6,5 miljoner SEK till Supply Chain partnern MBH A/S. Under 2014 betalades 1,5 miljoner
SEK, och kvarstående skuld om 2 miljoner SEK förväntas betald under det kommande
halvåret, när samarbetet avslutas.
Kassaflödet från investeringsverksamheten var under perioden -3,9 miljoner SEK
(-5,3 miljoner SEK). Beloppet avser investeringar i intern och extern produkt- och
patentutveckling.
Första amorteringen om -0,9 miljoner SEK på den finansiella leasingskuld avseende verktyg
för tillverkning av SWiNG förföll under första halvåret, vilket minskade den räntebärande
skulden.
Medarbetare
Den 30 juni uppgick antalet medarbetare till 19 (17), varav en är anställd i moderbolaget.
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Redovisningsprinciper
Redovisningen har upprättats i enlighet med IFRS.
Vigmeds avtal med kontraktstillverkaren HMD (Indien) klassificeras som ett operationellt
leasingavtal och leasingavgiften utgörs av de varor som köps av tillverkaren vilka
kostnadsförs löpande.
Vigmed har tecknat avtal med två kontraktstillverkare som klassificeras som finansiella
leasingavtal. Avtal med AB Euroform avseende produktionsutrustning för tillverkning av
SWiNG-produkter och avtal med AMB Industri avseende produktionsutrustning för tillverkning
av SWiTCH. Båda produktionsenheterna kommer att tas i drift senare under 2015.
I delårsrapporter för 2014 har Vigmed presenterat sin resultaträkning funktionsindelad. I
samband med förberedelserna av Årsredovisningen för 2014 i enlighet med IFRS har Vigmed
beslutat att presentera resultaträkningen kostnadsslagsindelad i Årsredovisningen och
framtida delårsrapporter.
Definitioner
Soliditet
Anger hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Beräknas genom
att dividera det egna kapitalet med balansomslutningen.

AKTIEKAPITAL, MODERBOLAG OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Aktiekapital uppgår vid periodens utgång till SEK 884 680,11 fördelat på 43 833 332 aktier.
Bolaget har 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 ett 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.
Aktien i Vigmed Holding AB noterades vid NASDAQ OMX First North i Stockholm i februari
2013. Aktiekapitalets utveckling och ägarförteckning per den 30 juni 2015 visas nedan.
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Åtgärd
Bolagsbildning
Split
Apportemission
Nyemission 2013
Nyemission 2014

Förändring
aktiekapital (kr)
50 000
636 868,69
71 428,56
126 382,86

Ack. aktiekapital (kr)
50 000
50 000
686 868,69
758 297,25
884 680,11

Förändring
(antal aktier)
+50 000
+2 425 000
+31 525 000
+3 571 428
+6 261 904

Aktieägare
Per Knutsson (inkl. bolag)
Bure Equity AB (publ)
Ulf Mossberg
Nomura Securities Co. Ltd.
Rikard Roos
Lennart Holm (inkl. familj och bolag)
UBS AG Client Account
Cecilia Karlsson
SI Technology Investments AB
Finn Ketler (inkl. familj och bolag)
Övriga
Summa

Aktier
6
4
2
2
1
1
1
1
1
1
19

314
387
401
100
708
669
563
515
455
330
386

Ack. antal
aktier
50 000
2 475 000
34 000 000
37 571 428
43 833 332

Kvotvärde
1
0,02
0,02
0,02
0,02

Procent

985
885
040
000
262
302
310
935
591
024
998

14,4%
10,0%
5,5%
4,8%
3,9%
3,8%
3,6%
3,5%
3,3%
3,0%
44,2%

43 833 332

100,0%

(Offentlig aktiebok och förvaltarförteckning samt för bolaget känd information per den 30
juni, 2015)
Moderbolaget
Vigmed Holding AB omfattar exekutiva funktioner och styrning, samt förvaltning och
finansiering av det helägda dotterbolaget Vigmed AB. Rörelseresultatet för första halvåret
uppgick till -1,2 miljoner SEK (-1,3 miljoner SEK).
Moderbolaget har lämnat aktieägartillskott till Vigmed AB om 17,5 miljoner SEK under första
halvåret 2015, vilka redovisas under resultat från finansiella poster.
Koncernstruktur
Utöver det helägda dotterbolaget Vigmed AB, omfattar koncernen ett bolag i Hong Kong
(70 % ägarandel) och ett dotterbolag till detta i Kina; Vigmed Medical Device (Beijing) Co.
Ltd. Ytterligare ett bolag är under etablering i Taiwan. Strukturen är etablerad för att inleda
produktregistreringar i Kina samt för att möjliggöra framtida egen finansiering av
verksamheten i Asien.
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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
Tel: +46 42 28 00 90

Certifierad rådgivare:
Remium Nordic AB
Kungsgatan 12-14
111 35 Stockholm
Sverige
www.remium.se
Tel: +46 8 454 32 00

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

Aktien:
Ticker: VIG
ISIN-kod: SE0005034576

KOMMANDE RAPPORTER
Delårsredogörelse Q3 2015
Bokslutskommuniké 2015
Bolagsstämma 2016
Delårsredogörelse Q1 2016

4 november 2015
18 februari 2016
12 maj 2016
12 maj 2016

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor.
Helsingborg, den 20 augusti 2015
Vigmed Holding AB (publ) Styrelsen
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Resultaträkning (koncern) kSEK
Q2 2015

Q2 2014

496
1 081
-895
-3 836
-4 443
-1 048
-28
-8 672

236
1 536
-152
-5 152
-3 942
-515
-4
-7 993

019
785
442
986
005
088
-11
-17 728

236
3 590
-152
-9 615
-7 032
-577
2
-13 547

-189
-8 861
43 833 332
-0,20

70
-7 923
37 571 428
-0,21

-365
-18 092
48 833 332
-0,37

165
-13 383
37 571 428
-0,36

2015-06-30

2014-12-31

2014-06-30

12 950
18 794
31 744

10 560
19 348
29 908

8 090
10 387
18 477

5 443
2 263
31 802
39 508

1 826
63 500
65 326

1 426
26 193
27 619

Summa tillgångar

71 252

95 234

46 096

Eget kapital
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

55 728
3 698
11 826

73 820
4 623
16 791

40 671
5 425

71 252

95 234

46 096

Q2 2015

Q2 2014

Jan-Jun 2015

Jan-Jun 2014

-7 814
-245
-8 058
-332
-1 238
-1 569
-925
-925
-10 552
42 354
31 802

-7 402
650
-6 752
-605
-1 750
-2 355
-9 107
35 300
26 193

-16 004
-10 844
-26 849
-675
-3 250
-3 925
-925
-925
-31 698
63 500
31 802

-12 800
1 809
-10 991
-1 119
-4 171
-5 290

Försäljning
Aktiverade utvecklingskostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Periodens resultat
Antal aktier, vägd snitt för perioden
Resultat per aktie

Jan-Jun 2015
2
2
-3
-7
-9
-2

Jan-Jun 2014

Balansräkning (koncern) kSEK
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Lager
Kortfristiga fordringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar

Summa eget kapital & skulder

Kassaflödesanalys (koncern) kSEK
Kassaflöde före rörelsekapitalförändringar
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Företrädesemission
Teckningsoptionsprogram 14/17
Amortering leasingskuld
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde
Likvida medel vid per. början
Likvida medel vid periodens slut

634
634
-15 647
41 840
26 193
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Eget kapital (koncern) kSEK
Eget kapital vid periodens början
Företrädesemission
Emissionskostnad
Teckningsoptionsprogram 14/17
Periodens resultat

2015-06-30
73 820
-18 092

2014-12-31
53 420
56 357
-4 242
515
-32 230

2014-06-30
53 420
634
-13 383

Eget kapital vid periodens slut

55 728

73 820

40 671

Q2 2015

Q2 2014

Jan-Jun 2015

Jan-Jun 2014

Nettoomsättning
Övriga externa kostnader

725
-844

625
-576

1 455
-1 287

1 250
-1 165

Personalkostnader

-733

-720

-1 396

-1 352

-6

-6

-13

-12

-858

-677

-1 240

-1 279

-8 384
-9 242

64
-613

-17 244
-18 484

123
-1 156

2015-06-30

2014-12-31

2014-06-30

21
157 600
40 000
197 621

33
157 600
17 500
175 133

46
157 600
157 646

1 281
13 851
15 132

273
57 736
58 009

149
24 096
24 245

Summa tillgångar

212 753

233 142

181 891

Eget kapital
Kortfristiga skulder

211 241
1 512

229 725
3 417

180 989
902

212 753

233 142

181 891

Eget kapital vid periodens början
Företrädesemission
Emissionskostnad
Teckningsoptionsprogram 14/17
Periodens resultat

2015-06-30
229 725
-18 484

2014-12-31
181 510
56 357
-4 242
515
-4 416

2014-06-30
181 510
634
-1 155

Eget kapital vid periodens slut

211 241

229 725

180 989

Resultaträkning (moderbolaget) kSEK

Av- och nedskrivningar
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Periodens resultat

Balansräkning (moderbolaget) kSEK
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Lån till koncernföretag
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar

Summa eget kapital & skulder

Eget kapital (moderbolaget) kSEK
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