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FJÄRDE KVARTALET I KORTHET 
 

 Henrik Olsen tillträdde som tillförordnad verkställande direktör i Vigmed Holding AB 

(publ) efter beslut om att tydligare fokusera koncernens resurser mot 

försäljningsarbete.  

 En omorganisation genomfördes vilket innebar att en mindre och mer fokuserad 

ledningsgrupp tillsattes samt att personalstyrkan minskades med fyra personer. 

 I oktober levererade Vigmed en första något större order av den nålskyddade 

artärkatetern Vigmed® SWiTCH. 

 Vigmed övertog logistikhanteringen från partnern MBH International A/S i Danmark 

och levererade ut den första ordern från det nyetablerade lagret i början av oktober.   

 En företrädesemission genomfördes och fulltecknades, vilket tillförde koncernen 50,6 

miljoner SEK efter avdrag för emissionskostnader. 

 Distributionsavtal undertecknades för den finska marknaden med Oy Vestek AB.  

FINANSIELL INFORMATION FÖR FJÄRDE KVARTALET I 

KORTHET 
 

 Försäljningen uppgick under fjärde kvartalet till 1 166 tusen SEK (685 tusen SEK 

under fjärde kvartalet 2014). 

 Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick för koncernen till -21,4 miljoner SEK     

(-9,6 miljoner SEK). 

 Resultat per aktie (vägt antal) för fjärde kvartalet uppgick till -0,51 SEK (-0,26 SEK). 

 Kassaflödet från den löpande verksamheten under fjärde kvartalet uppgick till -6,1 

miljoner SEK (-4,2 miljoner SEK).  

 Kassaflödet från investeringsverksamheten under fjärde kvartalet uppgick till  

-1,8 miljoner SEK (-3,5 miljoner SEK). 

 Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick under fjärde kvartalet till 50,6 

miljoner SEK (52,0 miljoner SEK). Finansieringen avser företrädesemission om netto 

50,6 miljoner SEK (52,1 miljoner SEK). 
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2015 I KORTHET 
 

 Försäljningen för året uppgick till 4,2 miljoner SEK (1,1 miljoner SEK 2014). 

Försäljningen bestod av såväl infusionsprodukterna CLiP® som den nylanserade 

artärkatetern SWiTCH, vilka levererades till 16 av våra distributörer, huvudsakligen i 

Europa. Vigmed har under året skrivit avtal med nya distributörer och påbörjat 

försäljning till majoriteten av dessa. 

 Feedback från kunder klargjorde att några CLiP produkter under vissa omständigheter 

inte höll den utlovade robustheten. Efter noggrann analys uppdaterades och 

justerades produktdesignen. En ny version, Vigclip® 3, har med framgång lanserats på 

marknaden under senare delen av året och responsen har varit positiv. 

 Försäljningen av injektionsprodukten SWiNG Universal påbörjades inte under året 

trots att så var planerat. Anledningen är att leverantören av produktionsutrustning för 

tillverkning av SWiNG Universal inte kunde leverera en fungerande 

produktionsanläggning på utsatt tid, vilket tillåtit konkurrenter att etablera alternativa 

produkter på marknaden. 

 Vigmeds tillverknings- och försäljningspartner, Hindustan Syringes & Medical Device 

Ltd. (HMD), lanserade IV-katetrar med säkerhetslösning i Indien med Vigmeds 

teknologi, under varumärket SIPCLIP.   

 Under oktober tillträdde Henrik Olsen som tillförordnad verkställande direktör i Vigmed 

Holding AB (publ) efter beslut om att tydligare fokusera koncernens resurser mot 

försäljningsarbete. Kort därefter genomfördes en organisationsförändring och en mindre 

och mer fokuserad ledningsgrupp på fyra personer utsågs. Denna består av, förutom 

VD, ansvarig för ekonomi, forskning och utveckling samt sälj, marknad & logistik. 

Personalreduktioner genomfördes för att reducera koncernens kostnadsbas och per 

bokslutsdagen har koncernen 13 medarbetare.  

 Vigmed Medical Device (Beijing) Co. Ltd registrerades den 30 mars, och 

produktregistreringar i Kina pågår. 

 Vigmed erhöll i september CE-märkning för kommersiell försäljning av den nya 

artärkatetern Vigmed® SWiTCH och försäljning av produkten påbörjades.  

 Vigmed tog i oktober över logistikhanteringen från den hittillsvarande partnern MBH 

International A/S.   

 Företrädesemissionen som beslutades på extra bolagsstämma den 12 november 

fulltecknades och Vigmed tillfördes 50,6 miljoner kronor efter avdrag för 

emissionskostnader. 
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FINANSIELL INFORMATION FÖR 2015 I KORTHET 
 

 Försäljningen uppgick under 2015 till 4,2 miljoner SEK (1,1 miljoner SEK under 2014). 

 Rörelseresultatet för året uppgick för koncernen till -48,2 miljoner SEK (-32,0 miljoner 

SEK). 

 Rörelseresultatet för året har belastats med en del kostnader av engångskaraktär:  

 Nedskrivning av anläggningstillgångar och lager samt reservering för 

förväntade kostnader relaterade till SWiNG Universal om totalt 10,2 miljoner 

SEK. 

 Kostnader relaterade till uppgradering av CLiP produkter om totalt 6,5 miljoner 

SEK.   

 Reservering för slutlöner till uppsagd personal och outnyttjade kontorslokaler 

om 0,7 miljoner SEK.  

 Resultat per aktie (vägt antal) för året uppgick till -1,14 SEK (-0,85 SEK). 

 Kassaflödet från den löpande verksamheten under 2015 uppgick till  

-40,3 miljoner SEK (-20,9 miljoner SEK). Kassaflödet från den löpande verksamheten 

består huvudsakligen av periodens negativa resultat (-36,1 miljoner SEK) och 

betalning av engångsavgift till logistikpartner MBH International A/S om -5 miljoner 

SEK. Flera större kostnader har reserverats i bokslutet till förväntad utbetalning under 

2016; emissionskostnader, slutlöner till uppsagd personal och kostnader relaterade till 

SWiNG Universal.   

 Kassaflödet från investeringsverksamheten under året uppgick till -7,4 miljoner SEK  

(-10,1 miljoner SEK). Investeringar i 2015 avser huvudsakligen utvecklingskostnader 

för SWiTCH och Vigclip 3. 

 Koncernens likvida medel vid periodens slut uppgick till 65,4 miljoner SEK (63,5 

miljoner SEK). 

 Koncernens egna kapital vid periodens utgång uppgick till 74,3 miljoner SEK (73,8 

miljoner SEK). 

 

 
 

 

Nyckeltal koncern Q4 2015 Q4 2014 Jan-Dec 2015 Jan-Dec 2014

Försäljning (kSEK) 1 166 685 4 179 1 124

Rörelseresultat (kSEK) -21 405 -9 562 -48 168 -32 015

Likvida medel (kSEK) på balansdagen 65 360 63 500 65 360 63 500

Eget kapital (kSEK) på balansdagen 74 314 73 820 74 314 73 820

Soliditet på balansdagen 55,8% 77,5% 55,8% 77,5%

Balansomslutning (kSEK) på balansdagen 133 189 95 234 133 189 95 234

Resultat per aktie -0,51 -0,26 -1,14 -0,85

Aktiekurs på balansdagen 3,14 9,80 3,14 9,80



 

 

5 

 

VDs KOMMENTAR 
Nytt år – fokus på försäljning  
 
När jag nu summerar år 2015 så kan jag konstatera att vi lagt ett utmanande år bakom oss. 

Med det sagt kan jag dock även konstatera att vi under senhösten 2015 framgångsrikt 

genomfört nödvändiga kostnadsreduktioner och åstadkommit en markant ökad fokusering på 

marknad och försäljning. 

 

Det är ingen hemlighet att Vigmeds utveckling under det senaste året inte följt plan, vilket 

naturligtvis är en besvikelse för såväl oss anställda som våra partners, aktieägare och 

kunder.  

 

Med detta i åtanke genomförde styrelse och ledning en total revision av verksamheten under 

det tredje kvartalet av 2015. Styrelsen och ledningen valde inledningsvis att uppdatera 

bolagets mål och operationella planer baserat på beslutet om att lägga ett ökat fokus på 

försäljning av existerande produkter på prioriterade marknader.  

 

För att skapa rätt förutsättningar att uppnå dessa mål genomfördes under det fjärde 

kvartalet en omorganisation och kostnadsreducerande åtgärder inom ramen för tre initiativ: 

 

• Full fokus på försäljning och distributörssupport: Vi har samlat produktion, logistik 

och marknads- och försäljningsfunktionerna i en gemensam funktion; sälj, marknad & 

logistik. Syftet var att få en bättre fungerande struktur och samverkan mellan leveranskedjan 

och de kommersiella aktiviteterna, vilket vi redan nu ser positiva resultat av. Genom att utse 

Elisabeth Andersson till ansvarig för funktionen fick vi dessutom en erfaren och strukturerad 

ledare med en förmåga att sätta höga krav och samtidigt motivera våra anställda. Som 

ytterligare ett led i fokuseringen på försäljningsarbetet har vi etablerat en starkare och mer 

proaktiv process för kontinuerlig dialog med våra distributörer och parallellt en tydligare 

struktur och uppföljning kring anbudsprocesser på marknaden.  

 

• Mindre och mer fokuserad ledningsgrupp: Vi har dragit ner storleken på 

ledningsgruppen som idag består av ett fokuserat team på fyra personer. I detta ingår, 

förutom jag själv, ansvariga för ekonomi, forskning och utveckling samt sälj, marknad & 

logistik. Jag kan definitivt säga att vi redan har blivit ett väl sammansvetsat och motiverat 

lag med en gemensam och tydlig agenda.  

 

• Kostnadsreduktion: Vi har tills vidare reducerat takten i koncernens 

produktutvecklingsaktiviteter och allokerat om våra resurser mot försäljning och 

kundsupport. I en liten organisation kan man inte göra allt på en gång och nedprioriteringen 

är nödvändig för att fullt ut kunna fokusera på dessa områden.  
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Parallellt har vi temporärt dragit ner på investeringar i produktutveckling och 

produktionsutrustning. I dagsläget har vi den produktionskapacitet som behövs och vi har 

etablerat nödvändiga kvalitetsuppföljningssystem, myndighetsgodkännande och 

certifieringar. En tråkig konsekvens av dessa förändringar har varit att Vigmed fått 

genomföra vissa personalreduktioner under senhösten av 2015. Vi har genom dessa åtgärder 

reducerat vår kostnadsbas markant under 2016 jämfört med föregående år, dock anser vi 

oss klara detta utan att på kort sikt tappa essentiell kompetens. 

 

Jag kan tydligt se att de förändringar som genomförts har åstadkommit en ordentlig 

nytändning i verksamheten. Vi har nu ett något mindre men väl sammansvetsat och 

motiverat lag som är fullt fokuserat på kärnverksamheten och på att leverera resultat. Det är 

enbart genom ett proaktivt agerande i nära samarbete med våra distributörer och 

slutanvändare som vi kan bygga ett starkt förtroende för Vigmed och för våra produkter.  

 

Marknadstester av den nyligen lanserade och unika nålskyddade artärkatetern – SWiTCH – är 

i full gång på flertalet marknader och vi har fått mycket positivt gensvar. Flera av våra 

distributörer hävdar att denna produkt blir en riktigt stark dörröppnare till Vigmeds fulla 

produktutbud. 

 

Då marknaden under förra året uppmärksammade oss på att robustheten i en detalj på våra 

CLiP-produkter inte var tillfredsställande innebar det en stor negativ överraskning och 

utmaning för oss. Som en ny aktör med hög kvalitetsprofil fanns det inget annat alternativ än 

att avbryta den då påbörjade marknadslanseringen. Vår långsiktiga framgång måste bygga 

på ett gott rykte på marknaden där Vigmed ses som en aktör som levererar säkra och 

effektiva produkter av hög kvalitet. På kort tid lyckades vår FoU-avdelning inte bara justera 

utan även förbättra produkten vilket innebär att vi nu har en förbättrad version av CLiP-

sortimentet. Denna version har med framgång lanserats på marknaden där responsen 

glädjande nog har varit mycket positiv. Vi arbetar i nära dialog med våra slutanvändare för 

att säkerställa att dessa produkter nu fullt ut ska möta användarnas behov och preferenser. 

 

Jag kan konstatera att vi har dragit många lärdomar av våra inledande år som 

uppstartsverksamhet. Som bekant har vi gått igenom en hel del utmaningar och det kommer 

säkert att dyka upp några utmaningar framåt. Resultatet för 2015 är helt klart 

otillfredsställande och vi har fått ta betydande extra kostnader, inte minst i form av 

lagernedskrivningar på produkter vi själva klassat ut som en konsekvens av de produktions- 

och designförbättringar vi genomfört under året. Samtidigt ska man komma ihåg att vi gjort 

mycket rätt och att det har varit väldigt stimulerande att notera hur positivt våra produkter 

uppmärksammas av användarna. Det är viktigt för oss att vara lyhörda för marknadens 

behov och vi utvärderar konstant vår konkurrenskraft.  

 

Vigmeds injektionsprodukt SWiNG Universal fick en olycklig start då leverantören av 

produktionsutrustningen inte klarade sitt åtagande och marknaden delvis nu har sprungit 

ifrån oss. Dessutom är marknaden för dessa enklare volymprodukter hårt konkurrensutsatt 

och marginalerna är låga, vilket innebär att vi idag har låga förväntningar avseende 

framtiden för SWiNG Universal. 
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Det känns som att Vigmed med den förbättrade versionen av CLiP produkterna och vår nya 

produkt SWiTCH nu är på väg med en bra omstart. Känslan förstärks av den positiva respons 

våra distributörer erhåller på sina respektive marknader. Större upphandlingar av produkter 

föregås av produktutvärderingar hos slutanvändare och nyckelpersoner. Vi följer och stödjer 

nu aktivt och på nära håll våra distributörer i ett antal sådana upphandlingsprocesser och ser 

fram emot utfallet.  

 

Under december månad genomfördes en företrädesemission i syfte att säkra Bolagets 

finansiella situation. Jag är nöjd med utfallet och särskilt över intresset från befintliga 

aktieägare som valt att delta trots en för dem mycket dålig kursutveckling under året. 

Emissionslikviden i kombination med en reducerad kostnadsnivå gör det möjligt för Bolaget 

att fokusera på etableringen av en lönsam verksamhet under de kommande åren. 

 

Vigmed har en viktig mission; att eliminera nålstickskador och risken för smittspridning av 

farliga infektionssjukdomar inom sjukvården och därmed även smittspridningen av de drygt 

60 blodburna sjukdomar som nålsticksskador kan medföra. Intresset för säkerhet inom 

vården ökar i hela världen och bara under det senaste året har våra produkter 

uppmärksammats på helt nya marknader.  

 

När vi nu steg för steg går framåt efter en tid i motvind så är det med en marknadsfokuserad 

strategi där vårt team och jag är fast beslutna att skapa långsiktiga värden för våra 

aktieägare, distributörer, kunder och medarbetare.  

 

Jag ser fram emot att leverera på denna strategi! 

 

Henrik Olsen,  

tillf. VD 

 

FÖRETAGET 
 
Vigmed är ett svenskt medicintekniskt företag som grundades 2009 vars mission är att 

eliminera nålsticksskador och risken för smittspridning av farliga infektionssjukdomar hos 

sjukvårdspersonal och patienter.  

 

Nålsticksskador är ett betydande problem för läkare, sjuksköterskor och annan 

sjukvårdspersonal, som riskerar att smittas med exempelvis HIV, hepatit, Ebola eller någon 

annan av de cirka 60 blodburna sjukdomar som kan överföras via en smittad nål. Varje år 

inträffar över en miljon rapporterade stickskador bland läkare, sjuksköterskor och 

sjukvårdspersonal enbart i Europa, samtidigt som mörkertalet är stort.  

 

Vigmed utvecklar och marknadsför patenterade säkerhetslösningar som skyddar 

sjukvårdspersonal mot nålsticksskador.  
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Nålsticksskador anses vara ett så betydande arbetsmiljöproblem att EU år 2013 införde ett 

direktiv som kräver att alla offentliga inköp av nålar och andra stickprodukter ska utgöras av 

produkter utrustade med nålskydd för att förhindra nålsticksskador. Direktivet, som följts upp 

av nationella lagar i respektive EU-land, kräver att marknaden under en begränsad tid 

konverterar till nya och anpassade säkerhetsprodukter. 

 

Det är med stöd i denna förändring som Vigmed, med sina nålskyddade produkter, avser att 

etablera sig på marknaden. Bolagets utvecklar patenterade säkerhetsprodukter som är 

användarvänliga och av hög kvalitet. 

 

Vigmeds affärsidé är uppbyggd runt en central tanke: att genom en djup förståelse av 

användarens behov utveckla, producera och leverera funktionella, säkra och 

kostnadseffektiva produkter och lösningar som möter marknadens behov av säkra lösningar 

idag och i framtiden. 

 

Ovanstående kräver inte bara teknisk och medicinsk kompetens utan också en väl utvecklad 

förmåga att samarbeta med andra ledande partners i värdekedjan, i syfte att effektivt 

kombinera olika aktörers resurser och förmågor. Konkret innebär detta att Vigmed aktivt 

förverkligar sina lösningar genom outsourcing av tillverkning och distribution till 

slutanvändarna.  

 

Idag tillverkas Vigmeds produkter av utvalda kontraktstillverkare i Sverige och Indien och 

säljs via välrenommerade och väletablerade distributörer i utvalda länder. Etablering och 

volymtillväxt på den europeiska marknaden ligger för närvarande i fokus och är Bolagets 

högsta prioritet under det kommande året. Parallellt har Vigmed även påbörjat ett 

förberedelsearbete för en etablering i Asien där marknaden för stickskyddade produkter nu är 

i kraftig tillväxt.  

 

Vigmed har ingått exklusiva distributionsavtal för samtliga större marknader inom EU, 

undantaget Storbritannien, och har etablerat ett välfungerande samarbete med 

kontrakterade distributörer. Etablering av en försäljningskanal i Storbritannien har hög 

prioritet.  

 

Följande produktlinjer har hittills lanserats på marknaden: CLiP® Ported, CLiP® Winged,  

CLiP® Neo, SWiNG Clic-on och SWiTCH.  

 

Vigmeds marknadsintroduktion försenades initialt på grund av produktionsproblem samt en 

nödvändig designjustering av Vigclip. Dessa problem är nu lösta och Vigmeds 

försäljningsteam har för närvarande fullt fokus på att stötta distributörer på samtliga 

marknader i arbetet med att föra ut existerande produktutbud samt assistera i det 

nödvändiga förarbete och de tester som föregår upphandlingar på respektive marknad.  

 

Utvecklingsarbetet fokuseras under kommande år på vidare förbättring och anpassning av 

existerande produkter, samt ett utökande av dessa sortiment i syfte att möta kundernas 

behov.   
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Vigmed AB, som är ett helägt dotterbolag till Vigmed Holding AB, har sitt säte i Helsingborg. 

Vigmed noterades på NASDAQ First North i februari 2013 under tickern VIG, och handlas 

sedan april 2015 på segmentet First North Premier. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG 
 

Den 22 januari 2016 har en grupp av aktieägare som representerar drygt 30 % av antalet 

aktier och röster i Bolaget gemensamt med styrelsen utsett en valberedning inför 

årsstämman 2016 samt utarbetat en instruktion för dess arbete. Valberedningen består av 

representanter för de tre största aktieägarna per 26 januari 2016, dessa är Henrik Blomquist 

(ordförande) som representant för Bure Equity AB (Publ), Anders Spetz som representant för 

Soliver Ltd samt Mikael Karlsson som representant för familjen Karlsson (Cecilia och Amanda 

Karlsson).  

 

Den nyemission som genomfördes under december 2015 registrerades hos Bolagsverket den 

23 december 2015, dock fick aktieägarna sina aktier tilldelade först den 8 januari 2016. En 

tabell som visar ägarförteckningen före och efter nyemissionen finns bifogad på sida 15 i 

denna kommuniké.  

FINANSIELL INFORMATION FÖR 2015  
 

Omsättning och resultat 

 

Försäljningen under året uppgick till 4,2 miljoner SEK. Försäljningen för hela året påverkades 

negativt av att Vigmed valde att byta ut de CLiP produkter som under vissa omständigheter 

inte höll den utlovade robustheten. Övergången till uppgraderade produkter har pågått under 

året och kommer att avslutas under 2016. Målet med utbytet är att säkerställa att 

distributörer kan leverera den senaste och förbättrade produkten till våra slutkunder, för att i 

nästa steg kunna säkra slutanvändarnas upplevelse av att Vigmed levererar säkra och 

effektiva produkter av hög kvalitet.  

 

Försäljningen avser huvudsakligen produkterna CLiP Ported, CLiP Winged, CLiP Neo och 

SWiTCH och de två största marknaderna under 2015 var Tyskland och Sverige.  

 

Under september månad inleddes försäljning av Vigmeds nya produktlinje SWiTCH, som 

under det fjärde kvartalet testades på en rad marknader. Efter mindre än en månads 

testperiod lade distributörer runt om i Europa order på den nya produkten som hittills har fått 

ett positivt mottagande. 
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Aktiverade utvecklingskostnader om 6,0 miljoner SEK under året (5,9 miljoner SEK 2014) 

omfattar interna och externa utvecklingskostnader huvudsakligen avseende SWiTCH och 

Vigclip 3.  

 

Övriga rörelseintäkter under året omfattar efterskänkt lån från Nopef avseende etablering i 

Kina om 0,4 miljoner SEK samt kursvinster om 0,4 miljoner SEK 

 

Råvaror och förnödenheter täcker under året varukostnader och frakt från 

kontraktstillverkare till lager. Efter uppgraderingen av vissa CLiP produkter som genomfördes 

under året har Bolaget valt att inte leverera ut tidigare versioner av dessa CLiP produkter till 

marknaden varför kostnader för kassation och lagernedskrivning av dessa samt kostnader för 

ersättningsvaror tillkommit under råvaror och förnödenheter. Den samlade kostnaden, som 

är av engångskaraktär, för dessa åtgärder uppgick under året till 6,2 miljoner SEK. Råvaror 

och förnödenheter inkluderar även en nedskrivning av SWiNG Universal produkter om 1 

miljoner SEK. På grund av den försenade leveransen av den helautomatiska 

förpackningslinjen till SWiNG, lades de första beställningarna till en högre 

tillverkningskostnad, vilket under tredje kvartalet skrivits ner.  

 

Utöver löpande driftskostnader och produktionsutvecklingskostnader har koncernens övriga 

externa kostnader under året huvudsakligen bestått av: 

 

 Vidareutveckling av patentportföljen 

 Resekostnader i sälj- och utvecklingsorganisationen 

 Analys- och registreringskostnader i Kina 

 Försäljning- och marknadsföringskostnader 

 Data- och konsultkostnader till affärsutveckling 

 Marknads- och produktstudie i USA 

 

Vidare har kostnader av engångskaraktär belastat årets övriga externa kostnader med: 

 

 Förväntade kostnader relaterade till SWiNG Universal om totalt 3 miljoner SEK 

 Reservering för outnyttjade kontorslokaler 0,4 miljoner SEK  

 

Övriga externa kostnader under året uppgick till 18,2 miljoner SEK vilket är 3,8 miljoner SEK 

lägre än förra året. Detta beror i huvudsak på att det under 2014 kostnadsfördes en del av 

ett engångshonorar för logistikhanteringen från partnern MBH International A/S om 5,6 

miljoner SEK. 

 

För fjärde kvartalet uppgick de övriga externa kostnaderna till 5,6 miljoner SEK vilket är 0,3 

miljoner SEK lägre än sista kvartalet 2014. Dock inkluderar årets siffror kostnader av 

engångskaraktär om 3,4 miljoner SEK medan fjärde kvartalet 2014 innehöll kostnader av 

engångskaraktär om 0,9 miljoner SEK. Minskningen av övriga externa kostnader exklusive 

kostnader av engångskaraktär jämfört med samma period föregående år om 2,8 miljoner 

SEK är en effekt av lägre kostnader för marknadsföring och konsultstöd under fjärde 

kvartalet 2015.  
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Personalkostnader för 2015 har ökat med 3,5 miljoner SEK jämfört med året innan, vilket 

beror på att koncernen under 2015 har haft 18,2 FTE (medel) jämfört med 13 FTE (medel) i 

2014. Vidare har en kostnad av engångskaraktär om 0,3 miljoner SEK reserverats i sista 

kvartalet för uppsagda anställda som är arbetsbefriade.  

 

Under 2015 har Vigmed påbörjat pensionsinbetalningar till alla medarbetare. Kostnaden 

uppgick under året till 0,6 miljoner SEK (0 SEK) och redovisas under personalkostnader. 

 

Avskrivningar för produktutveckling och patent till produktserierna CLiP Ported, CLiP Winged, 

CLiP Neo, SWiTCH och SWiNG uppgick till 2,1 miljoner SEK (0,6 miljoner SEK). Avskrivningar 

för maskiner och andra tekniska anläggningar som används i tillverkningen (inklusive leasade 

tillgångar) beräknas baserat på tillverkad volym, och uppgick för året till 3,3 miljoner SEK 

(0,5 miljoner SEK). 

 

Övriga avskrivningar avser inventarier, installationer och programvaror och uppgick till 0,2 

miljoner SEK (0,2 miljoner SEK). 

 

I bokslutet har nedskrivningar av immateriella och materiella tillgångar gjorts om 5 miljoner 

SEK som ett resultat av den osäkerhet som finns kring framtiden av SWiNG Universal. Vidare 

har en mindre nedskrivning gjorts avseende Vigclip 2 komponenter i tillverkningsutrustningen 

om 0,3 miljoner SEK.  

 

Räntekostnad för finansiell leasing av utrustning redovisas under resultat från finansiella 

poster, och uppgick under året till 2,0 miljoner SEK (0 SEK). Utrustningen består av verktyg 

för tillverkning av SWiNG och verktyg samt maskinutrustning för tillverkning av SWiTCH. 

 

Investeringar 

 

Investeringar i produktutveckling omfattar aktiverade interna och externa kostnader för 

projekt som ligger i utvecklingsfaserna. Kostnader för framdrift av projekt i forskningsfas 

kostnadsförs direkt. Under året har fortsatta investeringar gjorts i SWiTCH och Vigclip 3 

samtidigt som några nya mindre, men nödvändiga, utvecklingsprojekt har inletts. Totala 

investeringar under året uppgår till 7,4 miljoner SEK (10,1 miljoner SEK 2014).  

 

Då tillverkningen av säljbara SWiTCH produkter har påbörjats under september 2015, har det 

finansiella leasingavtalet med AMB AB redovisats i koncernens balansräkning som materiell 

tillgång och ökar därmed dennas nettovärde med 38,8 miljoner SEK per balansdagen. Posten 

är inte kassaflödespåverkande. Avskrivningar på leasingtillgången följer samma 

avskrivningsprincip som övriga maskiner och beräknas baserad på tillverkad volym.  
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Likvida medel & skulder 

 

Koncernens likvida medel vid periodens slut uppgick till 65,4 miljoner SEK (63,5 miljoner 

SEK). Nyemissionen i december 2015 tillförde koncernen 50,6 miljoner SEK efter 

emissionskostnader. 

 

Då tillverkningen av säljbara SWiTCH produkter har påbörjats under september 2015, har en 

lång- och kortfristig skuld redovisats i koncernens balansräkning avseende det finansiella 

leasingavtalet. Skulden amorteras via de varuinköp Vigmed gör, och kostnaden redovisas 

som varukostnad i Vigmed AB, och ränta och avskrivningar i koncernen. Sedan tidigare är en 

finansiell leasingskuld avseende verktyg för användning vid tillverkning av SWiNG upptagen i 

balansräkningen.  

 

Den samlade finansiella leasingskulden uppgår vid periodens utgång till 43,0 miljoner SEK 

vilken är räntebärande (varav 40,2 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 74,3 miljoner SEK 

(73,8 miljoner SEK). Nyemissionen i december 2015 tillförde 50,6 miljoner SEK i eget kapital 

efter avdrag för emissionskostnader. 

 

Ingen utdelning har skett under 2014 eller 2015 och vid årsstämman den 12 maj 2016 

kommer ingen utdelning att föreslås. 

 

Kassaflöde 

 

Kassaflödet från den löpande verksamheten under 2015 uppgick till -40,3 miljoner SEK        

(-20,9 miljoner SEK). I januari 2015 tog Vigmed över färdigvarulagret från MBH International 

A/S vilket under året har påverkat kassaflödet från den löpande verksamheten med -6,4 

miljoner SEK. 

 

Under 2015 har Vigmed utbetalat 5 miljoner SEK (1,5 miljoner SEK 2014) av det samlade 

engångshonoraret om 6,5 miljoner SEK för logistikhanteringen från partnern MBH 

International A/S, ingen skuld kvarstår nu till MBH. 

 

Kassaflödet från investeringsverksamheten var under perioden -7,4 miljoner SEK  

(-10,1 miljoner SEK). Beloppet avser investeringar i intern och extern produkt- och 

patentutveckling, huvudsakligen i SWiTCH och Vigclip 3.  

 

Amorteringen om -1,1 miljoner SEK på finansiell leasingskuld avser verktyg för tillverkning av 

SWiNG Clic-on och SWiTCH, vilket minskade den räntebärande skulden. 
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Medarbetare 

 

Den 31 december uppgick antalet anställda till 17 (18), varav en är anställd i moderbolaget. 

Av dessa är fyra personer uppsagda, varav tre är arbetsbefriande och anställningarna har 

upphört i januari respektive kommer att upphöra i februari.  

 

Koncernens före detta VD, Finn Ketler, har en uppsägningstid om 12 månader från oktober 

2015 och han kommer under uppsägningstiden att användas för vissa specifika 

projektuppgifter.  

 

Ledningsgruppen har som tidigare nämnts reducerats under året till en mindre och mer 

fokuserad grupp på fyra personer. Denna består numera av Henrik Olsen, tillförordnad 

verkställande direktör, Donya Gholamifar, ansvarig för ekonomi, Fredrik Thörne, ansvarig för 

forskning och utveckling samt Elisabeth Andersson, ansvarig för sälj, marknad & logistik. 

  

Kvalitetschef Ola Lindau lämnade på egen begäran sin tjänst under fjärde kvartalet, och 

ansvaret för kvalitet har övertagits av Annelie Hagström, som sedan tidigare också innehar 

ansvaret för allt regulatoriskt arbete. 

 

Redovisningsprinciper 

 

Redovisningen har upprättats i enlighet med IFRS.  

 

Vigmeds avtal med kontraktstillverkaren Hindustan Syringes & Medical Device Ltd. (Indien) 

klassificeras som ett operationellt leasingavtal och leasingavgiften utgör en del av 

varukostnaden av de varor som köps av tillverkaren löpande. 

 

Vigmeds avtal med AMB AB avseende produktionsutrustning och verktyg för tillverkning av 

SWiTCH-produkter klassificeras som ett finansiellt leasingavtal och en tillgång respektive 

skuld har redovisats i balansräkningen under det fjärde kvartalet.  

 

Verktygen för produktion av SWiNG Universal och SWiNG Clic-on är redovisade som 

finansiellt leasingavtal i balansräkningen.  

 

Definitioner 

 

Soliditet 

Anger hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Beräknas genom 

att dividera det egna kapitalet med balansomslutningen. 
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AKTIEKAPITAL, MODERBOLAG OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN 
 
Aktiekapital uppgår vid periodens utgång till SEK 1 327 020,16 fördelat på 65 749 998 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. Efter den senaste 

nyemission i december 2015 är aktiepris omräknat och uppgår per 31 december 2015 till 

cirka 21,8 kronor och varje teckningsoption berättigar till cirka 1,1 aktie. 

Teckningsoptionerna kan utnyttjas under perioden 15 januari – 31 januari 2017, och kan öka 

aktiekapitalet med upp till cirka 16 766 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 (publ) noterades vid NASDAQ OMX First North i Stockholm i 

februari 2013. Aktiekapitalets utveckling och ägarförteckning per den 31 december 2015 och 

22 januari 2016 visas nedan. 

 

 
 

 
 

 

Åtgärd

Förändring 

aktiekapital (kr)

Ack. aktie- 

kapital (kr)

Förändring 

(antal aktier)

Ack. antal 

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 2013 71 428,56 758 297,25 +3 571 428 37 571 428 0,02

Nyemission 2014 126 382,86 884 680,11 +6 261 904 43 833 332 0,02

Nyemission 2015 442 340,05 1 327 020,16 +21 916 666 65 749 998 0,02
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(Offentlig aktiebok och förvaltarförteckning samt för Bolaget känd information per den 31   

 december 2015) 

 

Den nyemission som genomfördes under december 2015 registrerades hos Bolagsverket den 

23 december 2015, dock fick aktieägarna sina aktier tilldelade först den 8 januari 2016. 

Tabellen ovan är per 31 december 2015 och inkluderar därmed inte de 21 916 666 aktier 

som tilldelades via nyemissionen. Ägarförteckning efter nyemissionen visas per 22 januari 

2016 nedan.   

 

  

 
(Offentlig aktiebok och förvaltarförteckning samt för Bolaget känd information per den 22 

januari 2016) 

 

 

 

Aktieägare, 31 december 2015 Aktier Procent

Per Knutsson (inkl. bolag) 6 314 985 14,4%

Bure Equity AB (publ) 4 387 885 10,0%

Ulf Mossberg 2 584 040 5,9%

Nomura Securities Co. Ltd. 2 100 000 4,8%

Rikard Roos 1 708 262 3,9%

Lennart Holm (inkl. familj och bolag) 1 669 302 3,8%

Cecilia Karlsson 1 515 935 3,5%

SI Technology Investments AB 1 427 322 3,3%

UBS AG Client Account 1 331 973 3,0%

Finn Ketler (inkl. familj och bolag) 1 330 024 3,0%

Övriga 19 463 604 44,4%

Summa 43 833 332 100,0%

Aktieägare, 22 januari 2016 Aktier Procent

Bure Equity AB (publ) 6 581 827 10,0%

Per Knutsson (ink. bolag) 6 515 081 9,9%

Ulf Mossberg 2 584 040 3,9%

Rikard Roos 2 503 662 3,8%

Nomura Securities Co. Ltd. 2 100 000 3,2%

Lennart Holm (ink. familj och bolag) 1 803 918 2,7%

UBS AG Client Account 1 764 806 2,7%

Cecilia Karlsson 1 705 935 2,6%

SI Technology Investments AB 1 552 316 2,4%

Finn Ketler (ink. familj och bolag) 1 330 024 2,0%

Övriga 37 308 389 56,7%

Summa 65 749 998 100,0%
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Moderbolaget 

 

Vigmed Holding AB (publ) omfattar exekutiva funktioner och styrning, samt förvaltning och 

finansiering av det helägda dotterbolaget Vigmed AB. Rörelseresultatet för året uppgick till    

-1,8 miljoner SEK (-2,3 miljoner SEK). 

 

Moderbolaget har lämnat aktieägartillskott till Vigmed AB om 48,0 miljoner SEK under året, 

vilka redovisas under resultat från finansiella poster. 

 

Koncernstruktur 
 
Utöver det helägda dotterbolaget Vigmed AB, omfattar koncernen ett bolag i Hong Kong  

(70 % ägarandel) samt ett därtill hörande dotterbolag 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 
 
Henrik Olsen, tillf. VD   Lennart Holm, Styrelseordförande 

Tel: +46 42 600 5320   Tel: +46 706 308 562 

E-post: ho@vigmed.com   E-post: lennart.holm@lehdab.com 

 

Adress:    Certifierad rådgivare: 

Vigmed Holding AB (publ)  Remium Nordic AB   

Garnisonsgatan 10   Kungsgatan 12-14 

254 66 Helsingborg   111 35 Stockholm 

Sverige    Sverige 

www.vigmed.com   www.remium.se 

Tel: +46 42 28 00 90   Tel: +46 8 454 32 00 

 

Organisationsnummer:   Aktien: 

Vigmed Holding AB (publ), 556918-4632 Ticker: VIG 

Vigmed AB, 556780-8018   ISIN-kod: SE0005034576 

 

KOMMANDE RAPPORTER 
 
Bolagsstämma 2016  12 maj 2016 

Delårsredogörelse Q1 2016 12 maj 2016 

Delårsredogörelse Q2 2016 25 augusti 2016 

Delårsredogörelse Q3 2016 9 november 2016 

 
Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor. 

 

 

 

 

 

 

Helsingborg, den 18 februari 2016 

 

 

 

Vigmed Holding AB (publ) Styrelsen 

 

 
 

 

mailto:ho@vigmed.com
mailto:lennart.holm@lehdab.com
http://www.vigmed.com/
http://www.remium.se/
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Resultaträkning (koncern) kSEK Q4 2015 Q4 2014 Jan-Dec 2015 Jan-Dec 2014

Nettoomsättning 1 166 685 4 179 1 124

Aktiverade utvecklingskostnader 1 074 1 375 5 970 5 843

Övriga rörelseintäkter 291 1 795 12

Råvaror och förnödenheter -6 481 -1 242 -12 348 -1 897

Övriga externa kostnader -5 577 -5 874 -18 224 -22 038

Kostnad för ersättningar till anställda -4 728 -3 749 -17 188 -13 717

Av- och nedskrivningar -6 827 -741 -10 840 -1 316

Övriga rörelsekostnader -323 -17 -513 -26

Rörelseresultat -21 405 -9 562 -48 168 -32 015

Resultat från finansiella poster -1 127 -413 -1 975 -216

Periodens resultat -22 532 -9 974 -50 143 -32 230

Resultat hänförlig till:

Vigmed Holding AB (publ) aktieägare -22 499 -9 974 -50 110 -32 230

Innehav utan bestämmande inflytande -33 - -33 -

Antal aktier, vägd snitt för perioden 44 563 888 39 000 776 44 133 560 37 914 546

Resultat per aktie -0,51 -0,26 -1,14 -0,85

Balansräkning (koncern) kSEK 2015-12-31 2014-12-31

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 13 056 10 559

Materiella anläggningstillgångar 50 098 19 348

Summa anläggningstillgångar 63 154 29 907

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 4 675 1 827

Kassa & bank 65 360 63 500

Summa omsättningstillgångar 70 035 65 327

Summa tillgångar 133 189 95 234

Eget kapital 74 314 73 820

Långfristiga skulder 40 203 4 623

Kortfristiga skulder 18 672 16 791

Summa eget kapital & skulder 133 189 95 234
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Eget kapital (koncern) kSEK 2015-12-31 2014-12-31

Eget kapital vid periodens början 73 820 53 420

Nyemission 56 983 56 357

Emissionskostnad -6 358 -4 242

Teckningsoptionsprogram 14/17 - 516

Omräkningsdifferenser 12 -

Periodens resultat -50 143 -32 230

Eget kapital vid periodens slut 74 314 73 820

Kassaflödesanalys (koncern) kSEK Q4 2015 Q4 2014 Jan-Dec 2015 Jan-Dec 2014

Kassaflöde före rörelsekapitalförändringar -12 511 -9 233 -36 059 -30 914

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 6 442 5 060 -4 218 10 006

Kassaflöde från den löpande verksamheten -6 069 -4 173 -40 277 -20 908

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 782 -3 506 -7 380 -10 063

Amortering leasingskuld -13 - -1 109 -

Nyemission 56 983 56 357 56 983 56 357

Emissionskostnad -6 358 -4 242 -6 358 -4 242

Teckningsoptionsprogram 14/17 - -119 - 516

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 50 612 51 997 49 516 52 631

Periodens kassaflöde 42 761 44 317 1 860 21 660

Likvida medel vid per. början 22 599 19 183 63 500 41 840

Likvida medel vid periodens slut 65 360 63 500 65 360 63 500

Resultaträkning (moderbolaget) kSEK Q4 2015 Q4 2014 Jan-Dec 2015 Jan-Dec 2014

Nettoomsättning 725 625 2 900 2 500

Övriga rörelseintäkter 32 - 39 -

Övriga externa kostnader -368 -704 -2 359 -2 318

Kostnad för ersättningar till anställda -386 -637 -2 326 -2 425

Av- och nedskrivningar -6 -6 -25 -25

Rörelseresultat -3 -722 -1 772 -2 267

Resultat från finansiella poster -22 415 -2 382 -47 553 -2 148

Periodens resultat -22 418 -3 104 -49 324 -4 416
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Balansräkning (moderbolaget) kSEK 2015-12-31 2014-12-31

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar - 33

Aktier i koncernföretag 157 600 157 600

Fordringar hos koncernföretag 18 500 17 500

Summa anläggningstillgångar 176 100 175 133

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 1 541 273

Kassa & bank 58 457 57 736

Summa omsättningstillgångar 59 998 58 009

Summa tillgångar 236 098 233 142

Eget kapital 231 025 229 725

Kortfristiga skulder 5 073 3 417

Summa eget kapital & skulder 236 098 233 142

Eget kapital (moderbolaget) kSEK 2015-12-31 2014-12-31

Eget kapital vid periodens början 229 725 181 510

Nyemission 56 983 56 357

Emissionskostnad -6 358 -4 242

Teckningsoptionsprogram 14/17 - 516

Periodens resultat -49 325 -4 416

Eget kapital vid periodens slut 231 025 229 725


