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•  	Nettoomsättningen	under	året	uppgick	till	6	305	TSEK	(7	861)	

•			Nettoomsättningen	under	fjärde	kvartalet	uppgick	till	1	258	TSEK	(1	511)	

•			Rörelseresultatet	under	året	uppgick	till	-13	147	TSEK	(-9	075)	

•			Rörelseresultatet	under	fjärde	kvartalet	uppgick	till	-4	188	TSEK	(-3	291)	

•			Resultat	per	aktie	uppgick	till	-0,36	kr	(-0,41)	och	efter	full	utspädning	-0,36	kr	(-0,41)	

•			Under	mars/april	och	november/december	slutfördes	nyemissioner,	vilka

			 	övertecknades	och	tillförde	bolaget	16,7	MSEK	före	emissionskostnader.	

 

Året i sammandrag
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Biolight	 har	 haft	 ett	 händelserikt	 år	 med	 avgörande	 
förändringar	i	organisation	och	styrelse,	vilket	bland	annat	
resulterat	i	utveckling	av	en	ny	produktgen	eration	samt	
en	grundlig	genomlysning	av	bolagets	marknadspotential.	
Jag	haft	olika	befattningar	i	bolaget	i	mer	än	10	år	och	jag	
anser	att	bolaget	aldrig	tidigare	varit	så	genomlyst	och	väl	
positionerat	som	idag.

Under	året	 förstärktes	Biolights	 styrelse	med	två	mycket	
starka	industriprofiler	i	form	av	Sören	Gyll	och	Rolf	Börje-
sson.	Båda	dessa	styrelsemedlemmar	har	gedigna	kunskaper	
och	erfarenheter	från	såväl	internationellt	företagande	och	
marknadsföring,	 som	 kvalificerat	 styrelsearbete.	 De	 har	 
tillsammans med ledningen aktivt bidragit till att utforma 
nya	strategier	och	planer	för	bolaget.

Under	2011	har	amerikanska	militärer	 inom	specialistför-
band	 testat	 metoden	 och	 som	 resulterat	 i	 många	 nöjda	
Navy	Seal	och	Delta	Forces	soldater.		I	december	visades	
produkten	på	en	yrkesmässa	 i	Tampa,	Florida	som	vänder	
sig enbart till medicinska enheter inom militären och med 
representation	av	militärer	från	hela	världen.	Intresset	var	
mycket	 högt	 och	 ledde	 till	 att	 bolaget	 tecknat	 avtal	med	
Outdoor	Tactical	Enterprises	(OTE)	för	distribution	inom	
den	militära	sektorn	i	USA,	NATO	och	allierade.	Ett	avtal	
som	kan	få	en	avgörande	betydelse	för	bolagets	framtid.	

Bearbetning av den svenska sårmarknaden strukturerades 
och	 intensifierades	 under	 året,	 vilket	 har	 resulterat	 i	 att	
flera	 kommuner	 i	 södra	 Sverige	 valt	 att	 utvärdera	 Biolight	
och	 som	 i	 början	 av	 2012	 lett	 till	 affärer.	 Den	 nya	 bear-
betningsstrategin	 ger	 resultat	 i	 form	 av	 ökat	 intresse	 för	 
metoden,	högre	besöksfrekvens	och	flera	utrustningar	per	affär.

Försäljningen	 på	 hästsportmarknaden	 var	 fortsatt	 svag	 
under	året,	en	tendens	som	startade	redan	i	slutet	av	2010.	
Därför	 beslutades	 att	 försäljningsorganisationen	 skulle	
förändras	med	målsättningen	att	få	en	högre	lokal	närvaro	
och	högre	aktivitet	på	marknaden.	Det	innebar	att	den	egna	
säljkåren	lades	om	till	en	försäljningsorganisation	i	huvudsak	
bestående	av	provisionsersatta	agenter.	Förstärkning	med	
nya	agenter	kommer	att	ske	kontinuerligt	under	2012.	

I	 december	 2011	 var	 de	 första	 prototyperna	 klara	 med	
den	 nya	 generationens	 teknologi.	Teknologin	 bedöms	 bli	
betydligt	 mer	 driftssäker,	 ge	 lägre	 produktionskostnader,	
samt	skapa	förutsättningar	till	att	på	sikt	bredda	produkt-
sortimentet.	Produktutvecklingen	är	en	av	orsakerna	till	att	
bolagets	kostnader	ökade	under	året.

Den	nya	styrelsen	initierade	en	total	revidering	av	vår	strategi	
och	utarbetat	en	helt	ny	affärsplan.	Faktum	är	att	vi	successivt	
har	identifierat	flera	nya	affärsområden	och	segment	vilket	
föranlett	 att	 vi	 planerar	 att	 utöka	 antalet	 affärsområden.	 
Vi	har	skapat	en	tydlig	bild	över	vart	bolaget	befinner	sig	
och	vart	det	skall	de	närmaste	åren,	samt	hur	körplanen	dit	
ska	se	ut.	Det	gör	att	jag	som	VD	ser	med	stor	optimism	
och	entusiasm	på	framtiden.	

Pär	Olausson	Lidö
Verkställande	direktör	Biolight	AB

VD har ordet
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Bakgrund
Behandling	med	Biolight	 förser	kroppen	med	energi	 som	
påskyndar	läkningen	av	inflammatoriska	tillstånd.	I	stort	sett	
hela	kroppen	kan	drabbas	av	inflammationer	som	en	följd	
av	 sjukdomsförlopp,	 kirurgiska	 ingrepp,	 överbelastning,	
förslitning	eller	andra	typer	av	skador.	Således	är	metoden	
användbar	 inom	 ett	 stort	 antal	 specialistområden,	 inom	
både	humanvården	och	veterinärmedicinen.	

Några	exempel	på	vanliga	skador/inflammatoriska	tillstånd	
för	vilka	det	är	motiverat	att	använda	Biolight	för	att	korta	
ner läkningstiden:

•				Trycksår,	liggsår,	bensår	och	andra	svårläkta	sår
•			Diabetiska	sår	och	framförallt	sådana	som	riskerar	att							
    leda till amputationer 
•			Störande	defekter	i	huden,	exempelvis	akne
•		 	Tandköttsinflammationer	och	tandlossning
•			Inflammationer	som	en	följd	av	ogynnsamma
				arbetsställningar,	överbelastning	eller	förslitningsskador
•			Skador	inom	hästsport

I	samtliga	dessa	fall	kan	Biolight®	stimulera	läkningen	och	
därmed	 minska	 lidandet	 för	 den	 drabbade,	 alternativt	 
minska	kostnaderna	för	sjukvården.	Eftersom	ovanstående	
skador/sjukdomar hanteras av vitt skilda vårdenheter  
koncentrerar Bolaget sina resurser på områden där det 
går	 att	 visa	 på	 tydliga	 fördelar	 för	 användarna	och	 deras	
patienter.	

Marknadsbeskrivning
Human
Sår
Hud	 har	 i	 normala	 fall	 hög	 förmåga	 till	 självläkning	 vid	 
sårbildning.	 Processen	 kan	 försvåras	 av	 ett	 antal	 faktorer	
som	undernäring,	 infektioner,	 nedsatt	 blodcirkulation	och	
svullnad.	 	 De	 traditionella	 behandlingsmetoderna	 är	 ofta	
otillräckliga	för	att	ge	en	snabb	och	effektiv	sårläkning	och	
de	är	främst	 inriktade	på	att	 förbättra	miljön	för	sårläkn-
ing.	Traditionellt	behandlas	svårläkta	sår	med	rengöring	och	
olika	 typer	av	 förbandsmaterial.	Marknaden	domineras	av	
ett	fåtal	stora,	globala	aktörer.

Behandling av de så kallade ”svårläkta såren” domineras fort-
farande	av	traditionella	sårvårdsprodukter.	Medicintekniska	
produkter	 som	 exempelvis	 ljusbehandling,	 negativt	 tryck	
och	elektrostimulering	står	ännu	så	 länge	 för	en	 liten	del	
av	marknaden.	

Det	 förekommer	 ungefär	 7,4	miljoner	 trycksår	 i	 världen	
som	 behöver	 behandling	 varje	 år.	 Motsvarande	 finns	 det	
cirka	11	miljoner	venösa	sår	och	11,3	miljoner	diabetessår	
som	kräver	behandling.	Kroniska	sår	växer	 i	 incidens	på	 
grund	av	den	växande	befolkningens	ålder.		

I	Europa	drabbas	runt	i	miljon	diabetiker	årligen	av	svårläkta	
sår.	Antalet	diabetiska	fotsår	är	den	typ	av	sår	som	förväntas	
öka	snabbast	 i	antal	 fram	till	2014.	 I	de	 fall	man	 inte	 lyckas	
stoppa	 utvecklingen	 av	 ett	 diabetiskt	 sår,	 är	 amputation	
ofta	en	nödvändig	åtgärd,	vilket	leder	till	att	uppskattnings-
vis	cirka	40	000	patienter	amputeras	årligen	i	Europa.	Om	
den	studien	av	behandling	av	diabetiska	fotsår	med	Biolight,	
bekräftar resultaten från tidigare sårstudier kommer en 
stor	och	viktig	marknad	att	öppna	sig	 för	Bolaget.	Enbart	
på	den	svenska	marknaden	uppskattas	det	finnas	cirka	5000	
vårdenheter	 som	 utför	 sårbehandlingar.	 Samtliga	 dessa	 
enheter	är	potentiella	kunder	till	Biolight.

Militär sjukvård
Militärsjukvård	 och	 rehabilitering	 innehåller	 ytterligare	
substantiell	potential.	Bara	i	USA	finns	ca	200.000	soldater	 
eller f d soldater som uppvisar olika former av skador efter 
tidigare	tjänstgöring.	Det	rör	sig	om	inflammationer	i	leder,	
ryggbesvär	 och	 liknande.	 På	 sikt	 kan	 även	 sårläkning	 att	
komma	i	fråga	och	militären	har	visat	intresse.

Konsument
Inflammationer	förekommer	i	olika	tillstånd	och	de	kräver	
ofta	upprepade	behandlingar.	Flera	av	dessa	tillstånd	skulle	
vara	lämpliga	att	behandla	i	egenvård	med	Biolightmetoden.	
Några exempel:

•			Diabetikern	kunna	förebygga	sår	genom	att	arbeta	med
				cirkulationshöjande	behandling

“Wound	Management,	2007-2016:	Established	and	Emerging	Products,	Technologies	and	Markets	in	the	U.S.,	Europe,	Japan	and	Rest	of	World,”	published	
by	MedMarket	Diligence,	LLC	(November	2007)

Omvärldsbevakning
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•			Reumatikern	minskar	smärta	i	lederna	och	mår	bättre
•				Rökaren	förbättrar	cirkulation	och	munstatus	är	därmed
					minska	risken	för	tandlossning
•			Elitmotionären	som	vill	vara	hel	och	frisk	samt	
				maximera	sin	prestation.
 

Animal
Hästsport 
Antal	 hästar	 i	 Sverige	 beräknas	 till	 362	 700,	 enligt	 en	 
undersökning	 som	 Jordbruksverket	 genomförde	 2010.	
Antalet	 hästar	 har	 en	 tydlig	 koppling	 till	 befolkningens	
storlek	varför	de	län	som	har	störst	befolkningsmängd	har	
också	störst	antal	hästar.	Det	finns	i	genomsnitt	39	hästar	
per	1000	 invånare	 i	 Sverige.	Ökningen	av	antalet	hästar	 i	
Sverige	uppskattas	till	mellan	10-20	procent	mellan	år	2004	
och	år	2010.		

Antalet	 platser	 som	håller	 hästar	 har	 skattats	 till	 77	800	
för	år	2010.	Antalet	hästar	per	plats	är	i	genomsnitt	4,7	st.	
Undersökningen	visar	att	tre	fjärdedelar	av	alla	hästar	och	
två	tredjedelar	av	alla	platser	med	hästar	finns	inom	större	
tätorter	eller	i	tätortsnära	områden.	3

Biolight	uppskattar	att	det	finns	ungefär	lika	många	ryttare	
som	det	finns	hästar	och	att	cirka	en	procent	av	dessa	är	
professionella	 aktörer,	 verksamma	 inom	svensk	 rid-,	 trav-	
eller	 galoppsport.	 Skador	 inom	 sporten	 är	 vanligt	 före-
kommande	och	dessa	medför	nästan	alltid	stora	kostnader	
och	i	vissa	fall	även	intäktsbortfall.

Smådjur
Smådjursmarknaden	är	 stor	och	domineras	 av	 veterinära	
insatser	vid	skador.	I	landet	finns	ca	800.000	hundar	och	det	
finns	ett	behov	av	effektiv	skadebehandling	även	på	dessa	
djur.	

Mjölkkor
Juverinflammation	(mastit)	är	en	av	de	vanligaste	och	mest	
kostsamma	sjukdomar	som	drabbar	mjölkkor.	Akut	mastit	
behandlas	med	 antibiotika	och	 kons	mjölk	 får	 därmed	ej		
användas.	Det	 gäller	 såväl	 under	 behandling	 som	 en	 tid	 
efter	avslutad	behandling.

Konkurrenter
Biolights	konkurrenter	är	främst	bolag	som	marknadsför	
behandlingar	baserade	på	ljus	från	olika	ljuskällor	vars	syfte	
är	att	tillföra	kroppen	energi.	Jämfört	med	Biolight®	är	de	
konkurrerande	systemen	i	allmänhet	mindre	utvecklade	och	 
framförallt	mindre	testade	i	vetenskapliga	studier.	

Anodyne Therapy, LLC.
Bolaget	grundades	1992	och	är	verksamt	över	hela	USA.	
Arbetar	bl.a.	med	diabetiska	fotsår	i	Europa.	

Bioptron AG
Bioptron	 bildades	 1988	 och	 ingår	 idag	 i	 ZEPTER	 group.	
Kroniska	 och	 akuta	 sår,	 smärtlindring	 vid	 reumatiska	
problem	 samt	 idrottsskador.	 Icke-coherent,	 polariserat,	 
poly-kromatiskt	ljus

BioScan,  Inc.
BioScan	grundades	1993	i	USA.	Behandling	av	tävlingshästar.	
Grundaren	 Nadine	 Donahue,	 har	 en	 mångårig	 bakgrund	
som	hästtränare	och	tävlingsryttare.

Light-Force-Therapy,  Inc.
Bolaget	 grundades	 1997	 i	 USA.	 Ursprungligen	 endast	 
behandling	 av	 hästar.	 I	 dag	 behandlas	 även	människor	 för	 
smärtlindring	och	behandling	vid	ledbesvär.

Photo Therapeutics, Inc
Bolaget	 grundades	 1998	 i	 England.	 Arbetar	 med	 
människor	 under	 varumärket	 Omnilux.	 Har	 utrustningar	 
och	behandlingar	för	akne,	fina	linjer	och	sår.

Light BioScience, LLC
Bolaget	grundades	2002	i	Virginia	Beach,	USA.	Arbetar	med	
människor.	Har	utrustningar	 för	 akne,	fina	 linjer,	 celluliter	
och	tunt	hår.

Traditionell vård
Den	utan	jämförelse	främsta	konkurrensen	till	Biolight®,	
inom	sjukvårdsmarknaden,	kommer	från	de	stora	globala	 
företagen	som	tillhandahåller	traditionella	sårvårdsproduk-
ter	för	mekanisk	rengöring,	omläggning	och	smärtlindring.	 
Många	av	de	internationellt	ledande	klinikerna	på	området	
har	nära	samarbete	med	dessa	företag.

“Hästar	och	anläggningar	med	häst	2010”,	Jordbruksverket,	JO24SM	1101.
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Biolight	 är	 ett	 medicintekniskt	 företag	 som	 säljer	 en	 
egenutvecklad	 patenterad	 utrustning	 för	 avancerad	 
ljusbehandling.		Metoden,	som	lämpar	sig	för	människor	såväl	
som	för	djur,	används	exempelvis	vid	läkning	av	sår	och	andra	
inflammatoriska	tillstånd,	eller	för	återhämtning	efter	kraftiga	
muskelansträngningar.	 Behandlingen,	 som	 utförs	 utvärtes,	 
är	ett	icke-farmakologiskt	komplement	till	traditionella	 
behandlingsmetoder.	

Vision
Biolight	är	ett	medicintekniskt	bolag	som	står	för	modern	
och	 effektiv	 behandling	 av	 sår,	 smärta	 och	 cirkulations-
problem.	
Biolight	 skapar	 välbefinnande	 och	 hög	 livskvalitet.		
Avancerad	teknologi,	hög	integritet	och	kliniskt	verifierade	
behandlingar	ska	säkerställa	att	våra	kunder	är	nöjda!

Affärsidé 
Biolight	erbjuder	produkter,	metoder	och	kunnande	kring	
avancerad	 ljusbehandlingsteknik,	 avsedd	 att	 stimulera	
och	 påskynda	 kroppens	 förmåga	 att	 läka	 sår	 och	 andra	 
inflammatoriska	tillstånd.	

Strategi
Biolight	skall	uppfylla	sin	vision	och	förverkligar	sin	affärsidé	
främst	genom	att	tillämpa	följande	tre	strategiska	principer:

•			Fördelar,	medicinska	effekter	och	användningsområden
     hos Biolights metoder och produkter skall beläggas och
				dokumenteras	enligt	vetenskapliga	principer.	
•			Bolagets	produkter	och	metoder	skall	tillhandhållas	i
					form	av	lättanvända	och	handhållna	enheter,	som	genom
    sin ut formning främjar användandet av och tillgänglig
				heten	till	avancerad	ljusbehandling.
•				Avancerad	uppbyggnad	av	behandlingsprogram	som	
					leder	till	optimerade	behandlingsresultat.

Affärsmodell
Bolagets	intäkter	genereras	dels	vid	försäljning	eller	uthyrning	
av	behandlingsutrustning,	dels	som	en	 löpande	avgift	per	
genomförd	behandling.	

Biolights prioriteringar inför 2012
Bolaget	 har	 definierat	 nedanstående	 målsättningar	 och	 
åtgärder	som	de	viktigaste	operativa	insatserna	under	2012:

•			Bearbeta	den	institutionella	marknaden	såsom	sjukhus,	
		 		vårdcentraler,	rehabiliteringshem,	äldreboende,	hög-
					skoloretc	genom	demonstrationer,	föreläsningar,
				kompendier	med	beskrivningar	av	Biolight	behand-
				lingarna	samt	kliniska	studier,	vittnesmål,	etc.	
•			Fortsätta	bearbetningen	av	den	svenska	anima-	
				marknaden,	hästsport,	veterinärer,	smådjur,	etc.
•			Förstärka	organisationen	
•				Aktivt	söka	distributörer	för	den	Europeiska	marknaden
•			Skapa	förutsättningar	för	en	lyckosam	lansering	inom
				den	amerikanska	militären	och	NATO	allierade
•			Slutföra	den	kontrollerade	studien	som	syftar	till	att
     kliniskt bevisa effekt på diabetiska fotsår
•			Påbörja	lansering	till	sjukvårdens	diabetesavdelningar
•			Få	metoden	etablerad	på	ovanstående	marknads-	
     områden
•			Färdigutveckla	nästa	generations	utrustning
•			Utveckla	idén	kring	en	konsumentprodukt
•			Nå	lönsamhet	på	den	svenska	marknaden
•			Metodiskt	insamla	data	och	kunskap	kring	metoden	från
    marknaden

Biolights teknologi
Behandling	med	Biolight	 förser	kroppen	med	energi	 som	
påskyndar	läkningen	av	inflammatoriska	tillstånd.	I	stort	sett	
hela	kroppen	kan	drabbas	av	inflammationer	som	en	följd	
av	 sjukdomsförlopp,	 kirurgiska	 ingrepp,	 överbelastning,	
förslitning	eller	andra	typer	av	skador.		Både	människor	och	
djur	utsätts	för	dessa	och	liknande	händelser.	

Bolagets verksamhet
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”Människans naturliga tillstånd är att vara frisk, och 
vi kan själva stärka den läkande kraft som ger ett 
långt och friskt liv.
Ljusets	 energi	 absorberas	 av	 cytokromer	 eller	 av	 
mineralen	kisel	i	vävnaderna.	Fotonerna	i	ljuset	absorberas	
inne	 i	 cellernas	mitokondrier,	 vilket	ökar	 cellens	energi-
produktion.	 Detta	 stimulerar	 cellerna	 till	 höjd	 syreför-
bränning,	 större	 energiomsättning	 och	 enzymaktivitet.	 
Det	betyder	alltså	att	vi	människor	kan	omvandla	ljusenergi	
till	biokemisk	energi!”	

Källa: Den självläkande människan, Susanna Ehdin

Biolights	 teknologi	 har	 utvecklats	 i	 syfte	 att	 utnyttja	
upptäckten	 att	 läknings-	 och	 återhämtningsprocesser	 i	 
levande	 vävnad	 stimuleras	 av	 belysning	 med	 pulserande,	
monokromatiskt	 ljus	 (ljus	 bestående	 av	 en	 viss	 våglängd).	
Celler	 tillgodogör	 ljus	 (elektromagnetisk	 energi)	 som	
tränger	 in	 i	 det	 behandlade	 området.	 Effekten	 blir	 att	 
inflammation	 dämpas,	 cirkulationen	 ökar,	 syretillgången	
ökar	och	vävnaden	regenereras.

Att	förse	ett	skadat	område	med	elektromagnetisk	energi	
påskyndar	alltså	kroppens	läkningsprocess	på	ett	naturligt	
och	skonsamt	sätt.

Produkter
Bolagets	nuvarande	produkt	har	utvecklats,	 lanserats	och	
vidareutvecklats	under	den	senaste	tioårsperioden.	Utrust-
ningen	 i	 sitt	 nuvarande	 utförande	 utgörs	 av	 en	 portabel	
enhet	med	storlek	som	en	handflata,	och	är	försedd	med	
ljusdioder.	 De	 olika	 behandlingarna	 erbjuds	 genom	 kop-
ierings-	 och	 patentskyddade	 Biolight®	 Biocards	 (smart-
cards),	 som	 placeras	 i	 behandlingsutrustningen.	 Korten	
innehåller	 specifik	 information	 för	 ett	 visst	 behandlings-
program,	med	parametrar	som	behandlingstid,	pulsfrekvens	
och	 kombination	 av	 våglängder.	 Denna	 information	 styr	 
sedan utrustningen som sänder ut det pulserande  
monokromatiska	ljuset.	

Produktion och produktutveckling
Ökande	 försäljningsvolymer	 kommer	 att	 kräva	 effek-
tivare tillverkningsprocesser vid produktionen av Bolagets 
produkter.	 Biolight	 har	 därför	 utvecklat	 en	 modernare	
teknikplattform	 som	 löser	 nuvarande	 begränsningar	 i	
produktionsteknik	 och	 affärsmodell,	 men	 som	 också	
möjliggör	 att	 bolaget	 kortar	 ner	 utvecklingstiderna	 för	
kommande	 produktvarianter.	 Utvecklingen	 påbörjades	 
under	 senare	 delen	 av	 2010	 och	 planerad	 lansering	 av	
den	nya	produkten	förväntas	ske	under	2012.	Bolaget	har 
	ansökt	om	patentskydd	för	delar	av	den	nya	teknologin.

Affärsområden
Ljusterapi	används	vid	behandlingar	av	människor,	men	har	
även	 befunnits	 ge	 fördelaktiga	 resultat	 vid	 behandling	 av 
vissa	 djur.	 Det	 ökade	 intresset	 för	 Biolight®	 bland	 
hästägare	 under	 senare	 år	 har	 föranlett	 Bolaget	 att	 dela	
in verksamheten i två verksamhetsområden; Human och 
Animal.

Kunderna inom affärsområdet Human består mestadels 
av offentliga och privata vårdorganisationer av varierande 
storlek,	 medan	 kunderna	 inom	 affärsområdet	 Animal	
främst	utgörs	av	ägare	av	hästar	vilka	används	för	rekrea-
tions-	 eller	 tävlingsverksamhet.	 En	 omfattande	 genom- 
lysning	av	bolagets	marknadspotential	har	genomförts	under	
året.	Det	har	 identifierats	flera	 intressanta	affärsområden	
som	 bolaget	 på	 sikt	 kan	 utvecklas	 inom.	 Marknadsföring	
och	försäljningsarbete	skiljer	sig	i	de	olika	affärsområdena	
och	viss	produktdifferentiering	kan	komma	i	fråga.	

Sårvård
Svårläkta	 sår	 som	 exempelvis	 trycksår,	 venösa	 och	 
arteriella	bensår,	diabetiska	sår,	etc.	har	bolaget	god	klinisk	 
erfarenhet	av.	Bolaget	har	omfattande	kliniska	studier	som	
signifikant	 bättre	 läkning	 jämfört	med	 placebobehandlade	
sår och dessutom en kontinuerligt pågående och växande 
fall-databas	där	inrapportering	sker	från	kunder.		
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På den svenska sårvårdsmarknaden kommer Biolight att 
fortsätta	sina	arbetsinsatser	på	privata	vårdaktörer	inom	
äldrevården	 liknande	Carema	och	av	kommunala	enheter	
i	 utvalda	 kommuner.	 Berarbetningen	 av	 kommunal	 verk-
samhet	 har	 omstrukturerats	 och	 intensifierats.	 En	 delvis	
omarbetad	 bearbetningsmodell	 har	 gjort	 att	 flertalet 
kommuner	i	södra	Sverige	kommit	igång.	Resultat	förväntas	
att	synas	under	2012.	

Flertalet	svårläkta	bensår	och	diabetiska	fotsår	finns	dock	
inte inom äldrevården utan behandlas i specialistsjukvård 
och	 primärvård.	 Bolaget	 kommer	 därför	 fortsätta	 att	
stärka	sina	positioner	i	dessa	delar	av	den	svenska	vården.	
Det	 ökar	 den	 nuvarande	 försäljningspotentialen,	 men	
skapar	 även	 goda	 förutsättningar	 för	 fortsatt	 expansion.	
Säljprocessen	i	affärs-området	kräver	bearbetning	mot	ett	
antal	olika	beslutsfattare,	såväl	ekonomiska	som	medicinska.	
Vårdgivaren kräver ofta att få prova metoden under en tid 
innan	de	fattar	beslut.

Militär sjukvård
Behoven	av	effektiva	metoder	som	lindrar	smärta,	påskyndar	
rehabilitering	 och	 läkning	 är	 stora	 inom	militär	 sjukvård.	
Där	 finns	 behov	 av	 kontinuerlig	 användning	 i	 stort	 sett	
alla	insatsmiljöer,	men	även	i	efterkrigsvård	i	hemländerna.	
Nyligen	 utförda	 tester	 inom	 den	 amerikanska	 militären	
har visat utmärkta resultat och även resulterat i avtal med 
distributören	 Outdoor	 Tactical	 Enterprises	 (OTE).	
OTE	 har	 sedan	 många	 år	 tillbaka	 specialiserat	 sig	 på	 
försäljning	 av	 produkter	 till	 militära	 enheter	 genom	
business-to-business,	 ren	 butiksverksamhet	 och	 Internet-
försäljning.	

Det	 ingångna	avtalet	 innehåller	möjlighet	till	uppskalning	
av	försäljningen	till	mer	än	3000	enheter	per	år	inom	en	 
fyraårsperiod.	Detta	skulle	kunna	innebära	en	omsättning	
enbart	 från	detta	område	på	ca	100	Mkr	per	år.	Avtalet	 
täcker	även	försäljning	för	militära	ändamål	till	andra	NATO-
länder.	Vid	lyckad	försäljning	i	USA	så	kan	detta	ge	”spill	over”	 
effekter	inom	idrottsmedicin	(sports	medicin)	som	i	USA	 
är en väldigt stor marknad vad gäller både rehabilitering som  
förebyggande	vård.

Animal
Behandling	 av	 djur	 görs	 med	 många	 olika	 moderna	 
metoder	 baserade	 på	 biofysiska	 tekniker,	 såsom	 ele-

ktrodynamik,	 ultraljud,	 chockvågor,	 värmebehandling,	 
laser,	akupunktur,	etc.	Biolight®	har	sedan	flera	år	använts	
både	 enskilt	 och	 som	 komplement	 till	 andra	 metoder.	 
Återrapportering	 från	 kunder	 inom	 detta	 affärsområde,	
främst	Hästsport,	tyder	på	att	Biolight	ofta	är	framgångsrik	
och	att	den	anses	utgöra	en	av	de	bästa	behandlingsformer-
na	 för	musklernas	 återhämtning	och	 sårläkning.	Många	 av	
Biolights	 befintliga	 kunder	 inom	 detta	 affärsområde	 är	
välkända	profiler	 inom	Hästsportmarknaden	och	 flera	 av	
dessa	har	valt	att	öppet	ställa	sig	bakom	metoden	i	olika	
marknadsföringssammanhang.	 Bolaget	 arbetar	 dessutom	
med	 att	 dokumentera	 deras	 synpunkter,	 användnings- 
områden	och	resultat	från	olika	behandlingar.	

För	att	nå	den	utbredda	hästsporten	med	tusentals	poten-
tiella	användare	 inom	trav,	galopp,	hopp,	dressyr,	 fälttävlan	
samt	bland	landets	många	ridskolor,	har	Bolaget	under	2011	
successivt	ökat	antalet	säljare	i	en	agentstruktur.	Marknaden	
är	 till	 stor	 del	 bestående	 av	 enskilda	 hästägare,	 stall	 och	
mindre	 verksamheter.	Agenter	med	 lokal,	 geografisk	 eller	
sportslig,	förankring	bedöms	ge	en	effektivare	bearbetning	
jämfört	med	vad	en	anställd	säljkår	presterar.	Intresset	från	
andra	länder	ökar	och	bolaget	skall	undersöka	möjligheter	
till	försäljning	även	utomlands.	

Bolaget	 har	 under	det	 senaste	 året	 genomfört	 ett	 antal	
utvärderingar	 hos	 smådjursveterinärer	 i	 syfte	 att	 iden-
tifiera	 potentialen	 i	 marknaden.	 Det	 finns	 exempelvis	 ca	
800.000	hundar	i	landet	och	det	är	således	mer	än	dubbelt	
så	många	som	antalet	hästar.

Potentiella affärsområden
Inflammationer	 Förekommer	 vid	 många	 typer	 av	 skador,	
tillstånd och sjukdomar och Biolight har god erfarenhet 
från	 flera	 av	 dessa	 tillstånd,	 men	 som	 för	 närvarande	 
ligger	utanför	de	prioriterade.	Exempel	på	relativt	vanligt 
förekommande	 inflammationer	 och	 som	 också	 skulle	
kunna	utgöra	egna	affärsområden	är	smärttillstånd,	tand-
köttsinflammation	 och	 tandlossning,	 acne,	 brännskador,	
med	flera.	Även	mer	akuta	tillstånd	såsom	kirurgiska	ingrepp,	
muskelbristningar,	 brännskador	 och	 skrapsår	 är	 exempel	 
på situationer som ofta leder till inflammatoriska  
reaktioner.	
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Försäljningsarbetet
Bolaget	har	under	senare	delan	av	2011	och	början	av	2012	
lagt	om	säljstyrningsarbetet	i	syfte	öka	bearbetningstakten.	 
Bolaget bearbetar den svenska sårmarknaden med egna  
säljare och den svenska animalmarknaden med i huvudsak 
agenter.	 Säljledning	 görs	 av	 bolaget	 för	 såväl	 egna	 säljare	
och	agenter.	För	att	effektivt	koordinera	försäljningsarbetet	 
används	ett	CRM-system	som	nu	även	kontrakterade	agenter	
får	tillgång	till.	Det	databaserade	styrsystemet	underlättar	ett	 
systematiskt	säljarbete	genom	att;

•			mäta	säljarnas	prestationer,	
•			förenkla	för	säljarna	att	hitta	kontaktuppgifter	till	prior-
					iterade	målgrupper	och	till	kunder,
•			kontrollera	vilka	målgrupper	som	är	mest	kostnads-
					effektiva	att	bearbeta,	samt	att
•	 	 tillämpa	 statistisk	 uppföljning	 av	 köp,	 hyresavtal	 samt	 
     uppsägningar av avtal inom olika målgrupper

Organisation, utveckling, 
kvalitetssäkring och produktion
Biolightkoncernen	består	av	moderbolaget	Biolight	AB,	med	
säte	 i	 Stockholm	 samt	 de	 helägda	 dotterbolaget	 Biolight	 
Patent	 Holding	AB	 och	 Biodynam	AB.	 	 Biolight	 har	 sitt	
säte	 och	 huvudkontor	 i	 Stockholm.	 Bolaget	 har	 även	 ett	
försäljningskontor	 i	 Sävedalen	 utanför	 Göteborg.	 Bolaget	
har	idag	6	fast	anställda	medarbetare.

Biolights fokus var tidigare inriktat på utveckling av produk-
ten,	genomförande	av	kliniska	studier	samt	kvalitetssäkring	
av	produktionen.	Bolagets	prioritet	kommer	de	närmaste	
åren	är	att	bli	ett	säljinriktat	bolag,	med	rätt	kompetens	
i organisationen och en produkt som tillgodoser kundens 
önskemål.

Vetenskapliga studier
Biolight-metoden	 är	 väl	 dokumenterad	 genom	 ett	 fler-
tal	 vetenskapliga	 studier.	Med	 hjälp	 av	 in-vitro	 cellstudier,	
djurstudier och en rad kliniska studier har metodens 
säkerhet	och	 funktion	noggrant	 kartlagts.	Resultaten	 från	 
samtliga studier har varit konsekventa och visat på stora 
kliniska	fördelar.	

Tillväxt	av	fibroblastceller	(hudceller)	har	studerats	under	
in-vitro	 förhållanden.	 Resultaten	 visade	 att	 tillväxttakten	
ökar	 efter	 aktiv	 ljusbehandling.	 Behandlingsparametrar	
motsvarande	sårbehandlingsprogrammet	ger	högst	tillväxt	
i	jämförelse	med	andra	behandlingsparametrar.	

I	syfte	att	kontrollera	metodens	säkerhet	har	effekten	vid	
extrema	doser	utretts	 i	djurstudier.	Resultaten	visade	att	
inga	mätbara	förändringar	kunde	påvisas	och	att	behandling	
med	Biolight®	därmed	inte	påverkar	frisk	vävnad.

Under	 1997	 presenterades	 den	 första	 vetenskapliga	 
kliniska	 studien	 på	 läkning	 av	 sår	 på	 människor,	 en	 fas	 
II-studie		på	trycksår,	vilken	visade	på	halverad	läkningstid	
för	sårläkning	efter	behandling	med	Biolight.	Sedan	denna	
studie	 genomfördes	har	ytterligare	ett	 antal	 fas	 III-studier	
genomförts,	 varmed	 en	 dubbelt	 så	 snabb	 läkning	 har	
kunnat	säkerställas	statistiskt.

Tillsammans	med	 fyra	 svenska	 sjukhus	 (Skånes	Univer-
sitetssjukhus	 i	 Lund	 och	 Malmö,	 Ängelholms	 Sjukhus	
samt	 Länssjukhuset	 i	 Halmstad)	 har	 Biolight	 inlett	 en	
klinisk	 studie	 i	 syfte	 att	 påvisa	 effekter	 vid	 behandling	 av	 
“Diabetiska	fotsår.	Studien	beräknas	vara	klar	under	första	
delen	av	2012.

Patent, mönsterskydd och varumärken
Patentskyddet	 har	 successivt	 stärkts	 och	 utgörs	 för	 
närvarande	av	nio	grundansökningar.	Av	dessa	ansökningar	
har	nio	godkänts	 i	Sverige,	nio	 i	USA,	 fyra	 i	Kanada	samt	
fem	i	Kina.	De	beviljade	patenten,	som	bland	annat	skyddar	
tekniken	att	generera	och	pulsera	ett	specifikt	ljus	för	att	
få	önskad	effekt,	går	ut	mellan	åren	2014-2019.	Totalt	har	
Bolaget	91	beviljade	patent	 fördelade	på	nio	olika	grund-
patent.	Patentskydd	har	sökts	i	20	olika	länder.	Varumärket	
Biolight	är	skyddat	i	15	länder	i	Europa	och	Japan.	Bolaget	
har	dessutom	ansökt	om	varumärkesskydd	i	ytterligare	ett	
antal	länder.	I	december	2010	lämnades	2	st	nya	ansökning-
ar	in	i	syfte	att	stärka	bolagets	patentportfölj	och	inte	minst	
skydda	väsentliga	delar	i	den	nya	generationens	utrustning.

Studier	av	effekterna	hos	Biolight®	utformas	i	regel	så	att	de	i	mesta	möjliga	mån	överensstämmer	med	metodiken	vid	studier	av	läkemedel.	Dessa	
studier	följer	ett	schema	med	successivt	ökat	antal	testpersoner	och	med	användandet	av	så	kallade	placebo-preparat,	vilket	innebär	att	vissa	testper-
soner	parallellt	behandlas	med	verkningslösa	preparat	eller	metoder	i	 jämförande	syfte.		Beträffande	vidare	definitioner	av	Fas	I,	 II	och	III-studier,	se	
“Ordförklaringar”	sist	i	detta	prospekt.
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Produktcertifiering och kvalitetssystem
Sedan	juni	1998	krävs	CE-märkning	för	alla	medicintekni-
ska	 produkter	 som	 säljs	 inom	 EU.	 Biolights	 produkter	
är	 CE-märkta	 och	 får	 därmed	 säljas	 överallt	 inom	 EU-
marknaden.	 Genom	 direktiv	 reglerar	 EU	 en	 rad	 olika	
produkt-	och	användningsområden.	Ett	exempel	är	direk-
tivet	 för	 medicintekniska	 produkter	 som	 fått	 benämnin-
gen	 93/42/EEC,	 allmänt	 förkortat	 MDD	 (Medical	 Device	 
Directive).	Bolaget	är	certifierat	enligt	Annex	II	i	MDD,	vilket	 
innebär	 att	 tillverkaren	 har	 uppfyllt	 de	 väsentliga	 kraven	
som är beskrivna i direktivet och därmed har rätt att  
CE-märka	de	produkter	som	skall	säljas	inom	EU.	Biolights	 
anmälda	organ	är	Lloyd’s	Register	Quality	Assurance.

Produktregistrering i USA 
Under	2002	erhöll	Biolight	ett	godkännande	från	FDA	(Food	
and	Drug	Administration)	avseende	en	510(k)-ansökan	för	

användning	 av	 behandlingssystemet	 inom	 applikations- 
området	fysioterapi	på	den	amerikanska	marknaden.	510(k)	
innebär	 att	man	 jämför	 sig	med	 tidigare	 i	USA	godkända	
produkter	 inom	samma	 indikationsområde.	 Inom	sårläkn-
ingsområdet	har	Biolight	ännu	inte	lämnat	in	någon	510(k)-
ansökan.	Det	är	inte	uteslutet	att	kliniska	studier,	utförda	i	
USA,	kommer	att	krävas	för	ett	sådant	godkännande.	

Underleverantörer 
Biolights samarbetspartners är kvalitetssäkrade enligt  
internationell	 standard.	 Underleverantörerna	 har	 valts	
med	omsorg	 för	 att	 uppfylla	 de	 höga	 säkerhetskrav	 som	
ställs	 vid	 produktion	 av	medicintekniska	 produkter.	 Bola-
gets	leverantörer	besöks	regelbundet	av	Biolights	kvalitets- 
ansvarige	för	att	kontrollera	att	leverantörernas	kvalitets- 
system	 uppfyller	 kraven,	 både	 enligt	 MDD	 och	 Biolights	
egna	kvalitetskrav.	
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VERKSAMHETEN – BIOLIGHT
Biolight International AB tom 2007-09-30 och Biolight AB från 2007-10-01

Proforma räkenskaper 

RESULTATRÄKNING 
Belopp	i	TSEK 2011 2010 2009 2008 2007

Nettoomsättning 6	305 7	861 3	755 2	709 1	529

6 305 7 861 3 755 2 709 1 529

Rörelsens kostnader
Handelsvaror -1	022 -1	812 -1	309 -507 -164
Övriga externa kostnader -9	998 -6	080 -5	228 -5	904 		-6	427
Personalkostnader -8	374 -8	974 -7	655 -6	903 -6	232
Avskrivningar	av	materiella
anläggningstillgångar -58 -70 -58 -48 -744

Rörelseresultat -13 147 -9 075 -10 495 -10 653 -12 038

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 52	 13 77 274 54
Räntekostnader och liknande resultatposter -22 -15 -2 -33 -3
Finansnetto 30 -2 75 241 51

Resultat före skatt -13 117 -9 077 -10 420 -10 412 -11 987

Skatt 0 0 0 0 0

Årets resultat -13 117 -9 077 -10 420 -10 412 -11 987

Resultat	per	aktie	före	utspädning -0,36 -0,41 -0,67 -1,09 -0,39
Resultat per aktie efter utspädning -0,36 -0,41 -0,67 -1,09 -0,39



14Årsredovisning 2011 Biolight AB (publ) org nr 556724-7373

KASSAFLÖDESANALYS
Belopp	i	TSEK 2011 2010 2009 2008 2007

Den	löpande	verksamheten

Resultat	efter	finansiella	poster -13	117 -9	077 -10	420 -10	412 -11	996
Justeringar	för	poster	som	inte	ingår	i	kassaflödet 63 145 58 48 724

-13 054 -8 932 -10 362 -10 364 -11 272
Betald skatt 0 0 0 0 -86
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapital -13 054 -8 932 -10 362 -10 364 -13 358

Kassaflöde	från	förändringar	i	rörelsekapital	 556 -171 -964 18	284 -15	901

Kassaflöde från den löpande verksamheten -12 498 -9 103 11 326 18 284 -27 259

Investeringsverksamheten
Nettoförvärv	av	materiella	anläggningstillgångar -56 -91 -51 -101 -194
Kassaflöde från investeringsverksamheten -56 -91 -51 -101 -194

Finansieringsverksamheten
Nyemission 15	899 8	890 5 188 0 22	336
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 15 899 8 890 5 188 0 22 336

Periodens kassaflöde 3 345 -305 -6 189 7 819 -5 117
Likvida medel vid periodens början 2 106 2 411 8 600  781 5 898
Likvida medel vid periodens slut 5 451 2 106 2 411 8 600 781

VERKSAMHETEN – BIOLIGHT
Biolight International AB tom 2007-09-30 och Biolight AB från 2007-10-01

Proforma räkenskaper 
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Övriga upplysningar 

Bolagsfakta
Bolagets	firma	är	Biolight	AB	(publ).	Bolaget	registrerades	
av	 Patent-	 och	 Registreringsverket	 (PRV)	 2007-02-28.	
Bolagets	 organisationsnummer	 är	 556724-7373.	 Bolagets	
räkenskapsår	är	kalenderår.

Väsentliga avtal
Bolaget	 har	 tecknat	 avtal	 med	 några	 för	 Bolaget	 viktiga	 
samarbetspartners	 inom	 teknikutveckling,	 produkt- 
försörjning	och	distribution.	

Underleverantörer

Orbit One AB
Avtalet	 avser	 kontraktstillverkning	 av	 Bolagets	
medicintekniska	 utrustning.	 	 Avtalet	 reglerar	 produkt- 
försörjning,	kvalitetsstyrning	vid	tillverkning,	inköpspriser,	etc.,	 
processer	som	är	av	avgörande	betydelse	 för	att	Bolaget	
skall	få	nöjda	kunder.

HotSwap AB
Avtalet	 avser	 produktutveckling	 av	 Bolagets	 medicin- 
tekniska	 utrustning.	 Avtalet	 reglerar	 bl.a.	 dokumen- 
tationsomfattning,	processteg,	produktansvar,	etc.

Tvister
Bolaget	har	inga	pågående	tvister.

Ersättning till styrelse och ledande befattning-
shavare
Under	 2011	 har	 ersättning	 till	 styrelsen	 utgått	 med	 150	
TSEK	 (308	TSEK).	 Under	 samma	 tidsperiod	 har	 lön	 och	 
andra	förmåner	utgått	till	verkställande	direktören	med	1	

536	TSEK	(743	TSEK	till	tidigare	VD	Claes	Holmberg	och	
793	TSEK	 till	 nuvarande	VD	 Pär	 Olausson	 Lidö)	 (1	 262	
TSEK)	varav	 förmåner	130	TSEK	(64	TSEK).	Till	revisorer	
har	utgått	ersättning	under	2011	med	119	TSEK	(140	TSEK).

Pensioner, bonus och avgångsvederlag
Mellan	 Bolaget	 och	 verkställande	 direktören	 gäller	 3	
månaders	 ömsesidig	 uppsägningstid.	 Verkställande	 direk-
tören	har	rätt	till	avgångsvederlag	under	6	månader	utöver	
ersättning	 under	 uppsägningstiden.	 Inga	 övriga	 anställda	
har	 rätt	 till	 avgångsvederlag.	 Verkställande	 direktörens	 
pensionsförmåner	utgörs	av	25%	av	den	fasta	lönen.

Styrelseledamöter, ledande  
befattningshavare och revisorer

Styrelse
ROLF	BÖRJESSON	(född	1942)
Ordförande	sedan	2011.	
Aktieinnehav:	8	000	000	aktier.

HÅKAN	SJUNNESSON	(född	1956)
Ordförande	 2008-2011.	 Ledamot	 sedan	 2007.	 Ledamot	 i	
Biolight	 International	AB	 1995-2007.	Verkställande	 direk-
tör	 under	 åren	 1995-1998.	 Styrelseordförande	 i	AktivBo	
AB,	 Metropolen	 Franchise	AB	 och	 Maximal	 Service	AB.	 
Styrelseledamot	i	JLM	Scandinavia	AB.	
Delägare	 i	 Skagsuddegruppen	 (25%),	 en	 av	 Biolight	ABs	 
huvudägare.
Aktieinnehav:	38	318	aktier	(med	familj)	samt	via	bolag	o	
pensionsstiftelse	1	814	402	aktier.
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ROLF	THIBERG	(född	1947)
Ledamot	 och	 anställd	 sedan	 2007.	 Ledamot	 i	 Biolight	 
International	AB	1993-2007.
Innovatör	av	Biolight	®.
Aktieinnehav:	107	480	aktier.	

LARS	ANDERSSON	(född	1953)	civilekonom	
Styrelseledamot	sedan	2010
Övriga uppdrag/befattningar/delägarskap:
Scandinavian	Touch	AB,	 styrelseordförande,	 LA-Konsult	
AB	styrelseordförande,	New	Development	Technologies	
AB	styrelseordförande
Aktieinnehav	 i	 Biolight:	 12	 652	 aktier	 samt	 8	 218	 699	 
aktier	 via	 kapitalförsäkring,	 närstående	 1	 683	 635	 
aktier	och	kapitalförsäkring,	Scandinavian	Touch	500	001

PETER	GRAHN	(född	1954)
Styrelseledamot	sedan	2010
Övriga uppdrag/befattningar/delägarskap:
P	Grahn	&	Partners	AB,	styrelseledamot
Turbulens	AB,	styrelseledamot
Aktieinnehav:	25	725	aktier	samt	via	bolag	100	000	aktier.

SÖREN	GYLL	(född	1940)
Styrelseledamot	sedan	2011
Aktieinnehav:	4	000	000	aktier.

ROLF	BÖRJESSON	(född	1942)
Ordförande	sedan	2011.
Aktieinnehav:	8	000	000	aktier.

HÅKAN	SJUNNESSON	(född	1956)
Ordförande	 2008-2011.	 Ledamot	 sedan	 2007.	 Ledamot	
i	Biolight	International	AB	1995-2007.	Verkställande	direk-
tör	under	åren	1995-1998.	Styrelseordförande	i	AktivBo	
AB,	Metropolen	 Franchise	AB	 och	Maximal	 Service	AB.	 
Styrelseledamot	i	JLM	Scandinavia	AB.
Delägare	 i	 Skagsuddegruppen,	en	 av	Biolight	ABs	 större	
ägare.
Eget	aktieinnehav:	22	231	aktier	aktier.

Revisorer
ANDERS	WINDT	(född	1964)
Ordinarie	revisor.	Auktoriserad	revisor,	Ernst	&	Young	AB.

MORGAN	ERICSSON	(född	1959)
Revisor	suppleant.	Auktoriserad	revisor,	Ernst	&	Young	AB.

Ledande befattningshavare
Pär	Olausson	Lidö	(född	1973),	VD	
Roy	Jonebrant	(född	1956),	vice	VD	och	administrativ	chef

Följande befattningshavare har under året 
lämnat sitt uppdrag:

CLAES	HOLMBERG	(född	1954)
Ledamot	 och	 Verkställande	 direktör	 sedan	 2007	 tom	 
januari	2011
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Bolagets	aktie	är	noterad	på	Nordic	MTF	(Nordic	Growth	
Market	AB).		

Vid	 noteringen	 i	 november	 2007	 var	 aktiekursen	 3,00	 
kronor	och	30	december	2011	var	aktiekursen	0,50.

 

Totala	 börsvärdet	 vid	 årsskiftet	 uppgick	 till	 30,7	 MSEK.	 
Under	2011	omsattes	4	513	874	aktier.	

Vid	utgången	av	året	fanns	det	61	479	676	aktier.
Aktiens	utveckling	och	omsättning

Aktien 

Utdelningspolitik 
Biolight	 avser	 inte	 lämna	 utdelning	 för	 verksamhetsåret	
2011.	Bolaget	är	ett	utvecklingsbolag	med	en	produkt	vars	
marknadsintroduktion	 är	 i	 startskedet.	 Det	 innebär	 att	
bolaget	 inte	 genererade	 vinst	 under	 2011.	De	 tillgängliga	
finansiella	 resurserna	 används	 för	 närvarande	 främst	 till	
kommersialisering	av	produkten.		

Ägarstruktur
Vid	utgången	av	2011	var	antalet	aktieägare	3	873.	De	tio	
största	 aktieägarna	 innehade	 vid	 årsskiftet	 67,39	 procent	
av	 rösterna	 och	 kapitalet.	 Största	 ägare	 är	 Försäkrings- 
aktiebolaget	Avanza.
Ägarstruktur	–	Biolights	tio	största	aktieägare	per	den	30	
december	2011

Namn %	av	röster	och	kapital Antal	aktier
Försäkringsaktiebolaget,	Avanza	pension 17,29	% 10	631	000
Börjesson,	Rolf 13,01	% 8	000	000
Nordnet	Pensionsförsäkring	AB 9,49	% 5	837	325
Skandinaviska	Enskilda	Banken	S.A.	NQI 6,54	% 4	018	418
Brindfors,	Hans 5,65	% 3	471	873
Skagsudde	B.V. 4,85	% 2	979	941
Skagsudde	AB:S	pensionsstiftelse	II 4,21	% 2	586	930
Stift	Makarna	Mannviks	Minnesfond 2,98	% 1	830	621
Wallstreet	AB 1,76	% 1	079	834
Pettersson,	Sven 1,62	% 996	248
Totalt 67,39	% 41	432	190
Källa:	VPC	AB
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Aktieinnehav Antal aktieägare Antal aktier Andel i % av kapitalet
1-1	000 3	001 487	750 0,79	%

1	001-2	000 267 381	474 0,62	%
2	001-5	000 228 728	994 1,19	%
5	001-10	000 132 931	578 1,52	%
10	001-20	000 83 1	125	364 1,83	%
20	001-50	000 75 2	497	504 4,06	%
50	001-100	000 29 2	038	530 3,32	%

100	001- 58 53	288	782 83,68	%
Totalt 3 873 61 479 976 100,0%

Källa:	VPC	AB

Transaktion/Datum Aktievärde	
kvotvärde

Förändring	av	
aktiekap.

Aktiekap.
totalt kr

Totalt
antal aktier

Bildande	av	bolag	2007 100,00 100	000 100	000 1	000
Nyemission	070927 100,00 474	390 574	390 5	743
Split	per	070927 0,06 9	573	183
Nyemission	090519 0,06 574	391 1	148	782 19	146	366

Nyemission	100415 0,06 191	464 1	340	246 22	337	427
Nyemission	101102 0,06 335	061 1	675	307 27	921	783
Nyemission	110513 0,06 670	123 2	345	430 39	090	496
Nyemission	111201 0,06 170	654 2	516	084 41	934	728
Nyemission	111213 0,06 1	172	715 3	688	799 61	479	976
2011-12-31 0,06 3	688	799 61	479	976

Utestående teckningsoptioner
Det	finns	inga	utestående	teckningsoptioner.	

Aktiekapitalets utveckling (kr och antal aktier)

Aktieägarstatistik per den 30 december 2011
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Förvaltningsberättelse

Styrelsen	 och	 verkställande	 direktören	 för	 Biolight	AB	
avger	härmed	årsredovisning	och	koncernredovisning	för	
verksamhetsåret	2011.

I	 Biolight-koncernen	 ingår	 Biolight	 AB	 (i	 det	 följande	 
kallat	 Bolaget)	 och	 det	 helägda	 dotterbolagen	 Biolight	 
Patent	Holding	AB	och	Biobynam	AB.	

Verksamhetsbeskrivning

Biolight	 är	 ett	 medicintekniskt	 företag	 som	 säljer	 en	
egenutvecklad	patenterad	utrustning	för	avancerad	ljus-
behandling.	 Metoden,	 som	 lämpar	 sig	 för	 människor	 såväl	
som	för	djur,	används	exempelvis	vid	läkning	av	sår	och	andra	 
inflammatoriska	tillstånd,	eller	för	återhämtning	efter	krafti-
ga	muskelansträngningar.	Behandlingen,	som	utförs	utvärtes,	 
är	 ett	 icke-farmakologiskt	 komplement	 till	 traditionella	 
behandlingsmetoder.	Den	är	 smärtfri	och	 inga	nämnvärda	 
biverkningar	har	hittills	observerats.

Bearbetning av den svenska sårmarknaden strukturerades 
och	intensifierades	under	året,	vilket	har	resulterat	i	att	flera	
kommuner	i	södra	Sverige	valt	att	utvärdera	Biolight	och	som	
i	början	av	2012	lett	till	affärer.	Den	nya	bearbetningsstrate-
gin	ger	resultat	i	form	av	ökat	intresse	för	metoden,	högre	
besöksfrekvens	och	flera	utrustningar	per	affär.

Under	 året	 förstärktes	Biolights	 styrelse	med	 två	mycket	
starka	industriprofiler	i	form	av	Sören	Gyll	och	Rolf	Börjes-
son.	Båda	dessa	styrelsemedlemmar	har	gedigna	kunskaper	
och	erfarenheter	från	såväl	internationellt	företagande	och	
marknadsföring,	som	kvalificerat	styrelsearbete.	De	har	till-
sammans	med	ledningen	aktivt	bidragit	till	att	utforma	nya	
strategier	och	planer	för	bolaget.

Försäljningen	 på	 hästsportmarknaden	 var	 fortsatt	 svag	 
under	året,	en	tendens	som	startade	redan	i	slutet	av	2010.	
Därför	 beslutades	 att	 försäljningsorganisationen	 skulle	
förändras	med	målsättningen	att	få	en	högre	lokal	närvaro	
och	högre	aktivitet	på	marknaden.	Det	innebar	att	den	egna	
säljkåren	lades	om	till	en	försäljningsorganisation	i	huvudsak	
bestående	 av	 provisionsersatta	 agenter.	 Förstärkning	med	

nya	agenter	kommer	att	ske	kontinuerligt	under	2012.	

I	 samarbete	 med	 några	 av	 landets	 främsta	 kliniker	 på	 
diabetessår	genomför	Biolight	en	studie	på	diabetiska	sår	
som	behandlas	med	Biolight®.	Målsättningen	är	att	visa	lika	
goda	resultat	som	i	den	tidigare	trycksårsstudien.	Ett	sådant	 
resultat	skulle,	enligt	de	medverkande	klinikernas	expertis,	
medföra	att	landets	diabetesavdelningar	snabbt	tar	till	sig	
metoden.	Studien	beräknas	vara	klar	för	att	sammanställas	i	
en	artikel	under	första	delen	av	2012.

Under	 hösten	 2010	 påbörjades	 utvecklingen	 av	 Biolights	
nya	 generation	 behandlingsutrustning	 med	 planerad	 
lansering	under	andra	halvan	av	2012.	

Verksamhetsmål för 2012
Bolaget	 har	 definierat	 nedanstående	 målsättningar	 och	 
åtgärder	som	de	viktigaste	operativa	insatserna	under	2012:

•			Bearbeta	den	institutionella	marknaden	såsom	sjukhus,
	 vårdcentraler,	 rehabiliteringshem,	 äldreboende,	 hög- 
					skolor	etc.	genom	demonstrationer,	föreläsningar,	
				kompendier	med	beskrivningar	av	Biolight	behand-
					lingarna	samt	kliniska	studier,	vittnesmål,	etc	
•		 Fortsätta	 bearbetningen	 av	 den	 svenska	 animal- 
					marknaden,	hästsport,	veterinärer,	smådjur,	etc.
•			Förstärka	organisationen
•				Aktivt	söka	distributörer	för	den	Europeiska	marknaden
•	 	 Skapa	 förutsättningar	 för	 en	 lyckosam	 lansering	 inom	 
				den	amerikanska	militären	och	NATO	allierade
•	 	Slutföra	 den	 kontrollerade	 studien	 som	 syftar	 till	 att 
    kliniskt bevisa effekt på diabetiska fotsår
•			Påbörja	lansering	till	sjukvårdens	diabetesavdelningar
•			Få	metoden	etablerad	på	ovanstående	marknadsområden
•			Färdigutveckla	nästa	generations	utrustning
•			Utveckla	idén	kring	att	lansera	en	konsumentprodukt
•			Nå	lönsamhet	på	den	svenska	marknaden
•			Metodiskt	insamla	data	och	kunskap	kring	metoden	från 
    marknaden
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Ekonomiska och finansiella mål
•	 	 	Bolagets	 försäljningsutveckling	skall	 vid	slutet	av	2012	
vara i stadig tillväxt

Marknad, försäljning, distribution

Inom	 vårdapplikationerna	 fokuserar	 Bolaget	 alltjämt	
på sårläkning.	 Diabetes	 är	 den	 främsta	 orsaken	 till	 
amputation	av	lägre	extremiteter	i	USA.	14-24	procent	av	 
patienterna med diabetes som utvecklar ett fotsår  
amputeras.	 Forskning	 har	 emellertid	 visat	 att	 det	 går	 att	
förebygga	uppkomsten	av	fotsår.	Såren	uppstår	på	grund	av	
en	kombination	av	flera	faktorer,	t.ex.	brist	på	känsel	i	foten,	
dålig	 cirkulation,	 fotdeformationer,	 irritation	 (t.ex.	 friktion	
eller	tryck)	och	trauma,	men	även	hur	länge	patienten	har	
haft	diabetes.		En	viktig	aktivitet	för	Biolight	är	genom-
förandet	av	en	klinisk	studie	på	diabetiska	sår.	Över	1000	 
svenskar	 amputeras	 årligen	 som	 en	 följd	 av	 diabetiska	
sår.	 Om	 resultaten	 från	 studien	 överensstämmer	 med	 
resultaten från tidigare vetenskapliga sårstudier samt med  
preliminära	resultat	från	diabetesområdet,	torde	detta	vara	
tillräckligt	 för	 att	 en	 snabb	 penetration	 av	 området	 ska	
möjliggöras.	

Inom	 hästsportområdet fortsätter antalet kunder att 
öka.	Inom	området	används	ett	stort	antal	moderna	biofy-
siskt	baserade	behandlingsmetoder.	Enligt	många	användare	
uppvisar	 Biolight	 en	 starkare	 positiv	 effekt	 än	 övriga	 
behandlingsmetoder.	 Enbart	 inom	 svensk	 hästsport	
finns	 flera	 tusen	 professionella	 aktörer	 verksamma.	 Den	 
internationella marknaden består av mångdubbelt fler  
aktörer.	Distribution	 i	 Sverige	 sker	 företrädesvis	med	 
bolagets	egna	säljare.

Framtiden

Organisation
Biolightkoncernen	består	av	moderbolaget	Biolight	AB,	med	
säte	 i	 Stockholm	 samt	 de	 helägda	 dotterbolagen	Biolight	 
Patent	 Holding	AB	 och	 Biodynam	AB.	 Biolight	 har	 sitt	
säte	och	huvudkontor	i	Stockholm.	Bolaget	har	även	ett	 

försäljningskontor	 i	 Sävedalen	 utanför	 Göteborg.	 Bolaget	
har	idag	sju	fast	anställda	medarbetare,	varav	fem	är	verk-
samma	inom	marknad	och	försäljning	inom	animalområdet.	
Aktiviteterna	 under	 den	 närmaste	 perioden	 kommer	 att	
präglas av nedanstående huvudsakliga prioriteringar:
Utökad satsning på sår inom äldreomsorgen 
och inom diabetesvården. Efter	 avtalet	 med	 Carema	 
Omsorg	 AB	 ökar	 Bolaget	 satsningarna	 på	 sår	 inom	 
äldreomsorgen.	 Marknads-	 och	 försäljningsaktiviteter	 
kommer att riktas mot utvalda kommuner och ledande  
privata	 aktörer,	 verksamma	 inom	 området.	 Genom	 en	 
studie i samarbete med de ledande universitetsklinikerna 
avser Bolaget att påvisa metodens goda effekt även på  
diabetiska	sår.	Det	finns	en	rad	starka	indicier	som	visar	att	
effekten	är	minst	lika	god	på	diabetiska	sår	som	på	trycksår	
men	 det	måste	 bevisas	 i	 en	 vetenskapligt	 upplagd	 studie.	
Målsättningen	är	bland	annat	att	visa	att	användningen	av	
Biolight®	minskar	risken	för	amputationer.

Målsättnigen	 är	 att	 hitta	 internationella	 distributörer	
så	 att	 expansionen	 kan	 ske	 effektivt	 utanför	 Sverige.	 
Första distributören som	 avtalats	 är	 Outdoor	 Tactical	
Enterprises	 i	 USA.	 Bolaget	 kommer	 att	 satsa	 på	 att	 ge	 
maximalt	 stöd	 till	 OTE	 för	 att	 skapa	 bästa	 möjliga	
förutsättningar	att	få	en	lyckosam	lansering	i	USA.

Fortsatt satsning på den svenska och Europeiska 
hästsportmarknaden. Bolaget avser att ta väl vara på det 
faktum	att	professionella	 aktörer	 inom	hästsporten	 inte	
har råd att låta sina hästar stå skadade och underprest-
era	i	tävlingssammanhang.	Kostnaden	för	att	behandla	med	
Biolight	är	väl	motiverad	för	stora	grupper	av	aktörer,	även	
utanför	de	absoluta	elitskikten.	

Bolaget	undersöker	även	möjligheterna	att	hitta	nya	animala	
applikationer	och	det	pågår	därför	enklare	utvärderingar	på	
smådjurs	och	på	mjölkkor.

American Podiatric Medical Association, Inc. 
http://www.apma.org/MainMenu/Foot-Health/Foot-Health-Brochures-category/Diabetes-Foot-Health/Diabetic-Wound-Care.aspx
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Miljö
Bolaget	bedriver	 ingen	verksamhet	som	är	 tillstånds-	eller	
anmälningspliktig	enligt	9	kap	6	§	miljöbalken	(1998:808).	
Biolights fokus var tidigare inriktat på utveckling av 
produkten,	 genomförande	 av	 kliniska	 studier	 samt	
kvalitetssäkring	av	produktionen.	Nu	har	kommersialiser-
ingen	inletts	inom	de	första	applikationsområdena.

För	 att	 kunna	 genomföra	 ökade	 marknadsaktiviteter	
och	utveckla	nya	affärsområden,	stödja	den	amerikanska	 
distributören	OTE,	utveckla	fler	animalapplikationer,	mm	
krävs	att	organisationen	förstärks	och	utökas.	Eventuella	
nyrekryteringar	kommer	främst	att	bestå	av	försäljnings-	
och	marknadspersonal.

Bolaget	bytte	VD	i	januari	2011.	Bolagets	tekniske	chef	Pär	
Olausson	Lidö	tillträdde	som	tf	VD,	numera	VD.

Styrelsens arbete
Styrelsen	 i	 Biolight	 består	 av	 sex	 bolagsstämmovalda	
ledamöter	utan	suppleanter.	Tjänstemän	i	bolaget	deltar	
i	 styrelsens	 sammanträden	 såsom	 föredraganden.	Utöver	
konstituerande	 sammanträde	 har	 styrelsen	 under	 året	
hållit	17	sammanträden.	Styrelsens	arbete	 följer	en	årlig	
föredragningsplan	ägnad	att	 säkerställa	 styrelsens	behov	
av	information	för	att	följa	och	utveckla	verksamheten.	En	
arbetsordning	med	instruktion	avseende	arbetsfördelning	
mellan	styrelsen	och	verkställande	direktören	finns.

Koncernen i sammandrag
BALANSRÄKNING (TSEK) 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31

Materiella	anläggningstillgångar 146 154 206 213 160
Omsättningstillgångar 8	805 5 388 5	989 10	404 20	894

Eget	kapital 5 581 2	800 2	986 8	218 18	630
Kortfristiga skulder 3	370 2	742 3	209 2	399 2	424
Balansomslutning 8	951 5	542 6	195 10	617 21	054

RESULTATRÄKNING  (TSEK) 2011 2010 2009 2008 2007

Rörelsens	intäkter 6	305 7	861 3	755 2	709 455
Rörelseresultat -13	147 -9	075 -10	495 -10	653 -3	758
Resultat	från	finansiella	poster 30 -2 75 241 52
Resultat	efter	finansiella	poster -13	117 -9	077 -10	420 -10	412 -3	706
Årets resultat -13	117 -9	077 -10	420 -10	412 -3	706
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Biolights	verksamhet,	liksom	allt	företagande,	är	förenat	med	
risk.	Ett	antal	 faktorer	utanför	Bolagets	kontroll	påverkar	
dess	 resultat	 och	 finansiella	 ställning	 liksom	 ett	 flertal	 
faktorer vars effekter Bolaget kan påverka genom sitt  
agerande.	Nedanstående	riskfaktorer	bedöms	vara	de	som	kan	
komma	att	få	störst	inverkan	på	Bolagets	framtida	utveckling.	 
Riskerna	 gör	 ej	 anspråk	 på	 fullständighet,	 ej	 heller	 är	 
riskerna	rangordnade	efter	grad	av	betydelse.

Kliniska prövningar och regulatoriska 
godkännanden 
Kliniska	 studier	 har	 hittills	 lett	 till	 resultat	 som	 stödjer	
metodens	säkerhet	och	goda	funktion,	men	trots	det	kan	
inga	 garantier	 lämnas	 beträffande	 framtida	 studieresultat.	
Bolaget	kan	komma	att	misslyckas	med	att	påvisa	specifika	
fördelar	 inom	 olika	 applikationsområden.	 Det	 kan	 finnas	
olika	skäl	till	sådana	misslyckanden,	det	nödvändiga	antalet	
patienter	 kan	 komma	 att	 underskattas,	 patienter	 kan	dra	
sig	ur	studier,	studieupplägg	kan	bli	felaktiga,	kliniska	centra	
kan	bli	förhindrade	att	fullgöra	sina	åtaganden,	den	kliniska	
effekten	kan	visa	sig	mindre	än	förväntat	etc.	

Myndighetsbeslut
Bolaget	uppfyller	den	europeiska	lagen,	MDD	93/42/	EEC,	
som	reglerar	 villkoren	 för	 att	 tillhandahålla	medicintekni-
ska	 produkter	 inom	 EU.	 Inget	 specifikt	myndighetsbeslut	
utöver	 detta	 erfordras.	 Flertalet	 länder	 runtom	 i	 världen	
tillämpar	det	europeiska	direktivet,	vilket	innebär	att	Bola-
gets	 produkter	 enkelt	 får	 tillträde	 till	 dessa	 marknader.	 
Andra	 länder	 tillämpar	 egna,	 särskilda	 krav	 som	 måste	
uppfyllas	innan	man	äger	rätt	att	distribuera	produkter	på	
dessa	marknader.	 Inträde	på	nya	marknader	kan	således	 i	
vissa	fall	vara	kostsamma	och	även	innebära	att	ytterligare	
kliniska	studier	behöver	genomföras.	

Produktansvar
Kliniska	 prövningar,	 marknadsföring	 och	 försäljning	 av	
medicintekniska	produkter	är	alltid	förenade	med	risker	att	 
patienter	 skadas	 eller	 på	 annat	 sätt	 blir	 missnöjda	 med	
resultatet	 efter	 en	 behandling.	Det	 kan	 inte	 uteslutas	 att	
patienter på något sätt ställer anspråk på ersättning från 

behandlande sjukvårdsteam och de bolag som tillhan-
dahåller	 produkter	 för	 sådana	 behandlingar.	 Företag	 som	 
tillhandahåller medicintekniska produkter anses generellt 
löpa	en	lägre	risk	än	exempelvis	 företag	som	marknadsför	
farmakologiska	preparat.	För	att	minska	riskexponeringen	
mot eventuella framtida krav på ersättning har Biolight 
tecknat	en	produktansvarsförsäkring.	Trots	detta	kan	 inga	
garantier	 lämnas	 för	 att	 försäkrings-skyddet	 är	 tillräckligt	
för	att	täcka	eventuella	framtida	ekonomiska	krav	på	Bolaget.

Immaterialrättsliga frågor
Värdet	av	Bolaget	är	till	betydande	del	beroende	av	förmå-
gan	att	erhålla	och	försvara	patent	och	andra	immateriella	
rättigheter.	Patentskydd	kan	vara	osäkert	och	omfatta	kom-
plicerade	rättsliga	och	tekniska	frågor.	Det	finns	ingen	garanti	
för	att	Bolagets	befintliga	patent	kommer	att	ge	tillräckligt	
patentskydd	eller	att	de	inte	kommer	att	kringgås.	För	att	 
reducera risken har Bolaget god tillgång till expertis inom 
det immaterialrättsliga området och samarbete bedrivs 
med	ledande	patentexperter	och	patentbyråer.	

Konkurrenter
Biolight	har	efter	bästa	förmåga	skyddat	produktsystemet	
genom	 patent,	 patentansökningar	 och	 varumärkesskydd	
på	 de	 enligt	 Bolaget	 strategiskt	 viktiga	 marknaderna.	
Intresset	 för	 ljusbaserade	behandlingstekniker	ökar	emel-
lertid runt om i världen och det kan inte uteslutas att  
alternativa	teknologier	utvecklas.	Framtida	konkurrens	kan	
komma	 från	 väletablerade	 globala	 aktörer	 med	 betydligt	
större	forskningsresurser	och	större	förmåga	att	snabbt	nå	
marknaden.	Om	Bolaget	inte	kan	konkurrera	effektivt	med	
dessa	aktörer	kan	framtida	intäkter	påverkas	negativt.

Beroende av nyckelpersoner
Biolight	 är	 beroende	 av	 ett	 antal	 nyckelpersoner.	Vidare	
beror	Bolagets	 framtida	utveckling	delvis	på	 förmågan	att	
attrahera	och	behålla	kvalificerad	ledning	samt	personal	för	
produktutveckling,	 klinisk	 forskning	 och	 marknadsföring.	
Ett	bortfall	av	någon	nyckelperson	skulle	på	kort	sikt	kunna	
leda	 till	 negativa	 konsekvenser	 för	 Bolagets	 finansiella	 
ställning	och	dess	resultat.

Riskfaktorer och särskilda överväganden  
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Kunder
Det	är	ett	välkänt	faktum	att	det	tar	lång	tid	att	förändra	
sjukvårdens	arbetssätt.	Även	om	nya	metoder	stöds	av	star-
ka	vetenskapliga	bevis	kan	det	dröja	innan	beslutsfattarna	i	
vården	är	beredda	att	avsätta	tid	för	att	informera	sig	om	
dem.	Sjukvården	arbetar	dessutom	med	snäva	budgetramar	
och	ansträngd	ekonomi,	vilket	ytterligare	försvårar	för	de	
aktörer	 i	 sjukvården	 som	 vill	 ta	 till	 sig	 nya	 vetenskapligt	
bevisade	metoder	och	för	den	som	vill	sälja	nya	produkter	
till	dessa	aktörer.	I	Biolights	fall	försvåras	situationen	ytter-
ligare	av	att	kostnaderna	för	Bolagets	produkter	i	väsentlig	
utsträckning hamnar hos landstingen medan besparingarna 
hamnar	hos	kommunala	inrättningar.	Allt	detta	medför	att	
marknadsintroduktionen av Bolagets produkter tar lång 
tid.	I	samarbete	med	de	vårdenheter	som	insett	eller	är	på	
god väg att konstatera de ekonomiska och kvalitetsmässiga 
fördelarna	för	sjukvården	och	dess	patienter	måste	Bolaget	
skaffa	tydliga	bevis	som	övriga	beslutsfattare	inte	invänder	
emot.

Investeringar i tidigt skede
Bolaget har investerat kompetens och kapital i det tidiga sk-
edet	av	projektets	utveckling	och	kommer	att	fortsätta	göra	
detta	i	kommersialiseringsfasen.	Att	bygga	marknad	för	en	
helt	ny	behandlingsmetod	är	osäkert	och	tar	tid.	Marknads-
potentialen	är	stor	men	Bolaget	befinner	sig	i	en	tidig	fas	av	
kommersialisering,	vilket	 innebär	att	risknivån	är	hög	och	
att	det	 inte	finns	någon	 garanti	 för	 att	 uppnå	ekonomisk	
framgång.	Reducering	av	risken	eftersträvas	genom	att	tilläm-
pa	en	försiktig,	och	enligt	Bolagets	bedömning,	kostnadseffek-
tiv	marknadsintroduktion.	Inte	förrän	ett	lyckat	resultat	har	 
uppnåtts	i	ett	specifikt	steg	är	Bolaget	beredd	att	genom-
föra	investeringar	i	nästföljande	steg.

Framtida kapitalbehov
Biolight	är	dimensionerat	för	att	utvecklas	med	begränsade	
kapitalinsatser och är idag en relativt liten organisation 
som	bedriver	utvecklings-	och	marknadsföringsarbete	i	sa-
marbete	med	externa	 internationella	 forskare,	utvecklare,	 
vårdgivare	och	marknadsförare.	Bolaget	har	goda	erfaren-
heter	av	att	driva	utvecklingsarbete	på	detta	sätt.	Även	om	

Bolaget	lyckas	uppnå	samtliga	uppställda	målsättningar	kan	en	
negativ utveckling av kapitalmarknaden leda till att intresset 
för	 att	 investera	 i	 bolag	 som	 Biolight	minskar,	 vilket	 kan	
komma	att	försvåra	den	fortsatta	utvecklingen.	Det	förelig-
ger en risk att Biolight kan komma att bli beroende av tillgång 
till	expansionskapital	när	försäljningsverksamheten	på	den	 
internationella	marknaden	ökar.	Om	Bolaget	 inte	kan	ge-
nerera	tillräckligt	med	kapital	för	att	bedriva	sin	verksam-
het	och	 inte	skulle	äga	tillgång	till	 löpande	finansiering	på	
rimliga	 villkor	 skulle	 detta	 påverka	Bolagets	 ställning	my-
cket	negativt.

Förbrukning av likvida medel
De	 senaste	 årens	 nyemissioner	 för	 Biolightverksamheten	
har	 genomförs	 i	 syfte	 att	 tillföra	medel	 för	 att	 finansiera	
den	pågående	marknadsintroduktionen.	Även	om	allt	 fler	
vårdenheter	som	utvärderat	Biolight®	når	bra	resultat	och	
beslutar att bli betalande kunder har marknadsintroduk-
tionen	 visat	 sig	 vara	 en	 utdragen	 process.	 Styrelsen	 har	
kommit till successiv insikt om att det krävs avsevärd lång-
siktighet	och	uthållighet	för	att	nå	ett	marknadsgenombrott.	
Den	 strategi	 styrelsen	 lagt	 fast	 syftar	 till	 att	med	 relativt	
små	ekonomiska	resurser	nå	viktiga	framgångar.	Även	om	
Biolight når målsättningarna som beskrivs i denna Årsre-
dovisning,	 kan	 det	 inte	 uteslutas	 att	 Bolaget	 i	 framtiden	
måste	söka	ytterligare	externt	kapital.	Det	finns	emellertid	
ingen	garanti	för	att	nytt	kapital	med	säkerhet	kan	anskaffas	
eller	att	det	kan	anskaffas	på	godtagbara	villkor	för	Bolaget	
och	dess	aktieägare.

Bolagets aktiekurs
En	investering	i	aktier	i	Biolight	är,	liksom	investeringar	i	alla	
aktier,	förenad	med	risk	och	det	finns	inte	några	garantier	
för	att	börskursen	för	Biolight	kommer	att	utvecklas	posi-
tivt.	Biolights	aktiekurs	kan	i	framtiden	komma	att	fluktuera	
kraftigt,	 bland	 annat	 till	 följd	 av	 kvartalsmässiga	 resultat-
variationer,	den	allmänna	konjunkturen	 samt	 förändringar	
i	kapitalmarknadens	intresse	för	Bolaget.	Detta	innebär	att	
även	om	Biolights	verksamhet	utvecklas	positivt	finns	det	
en	risk	att	en	investerare	vid	avyttringstillfället	drabbas	av	
en	kapitalförlust.
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Styrelsen	föreslår	att	årets	förlust	13	117	121	behandlas	enligt	följande;

Årets resultat 		-	13	117	121
Summa   - 13 117 121

Ianspråktagande	av	överkursfond	för	förlusttäckning 	-	13	117	121	
Summa    -13 117 121

Förslag till behandling av bolagets förlust 

Beträffande	Bolagets	resultat	och	ställning	i	övrigt	hänvisas	till	nedanstående	resultat-	och	
balansräkningar	med	tillhörande	notförteckning.

Utdelning och årsstämma 
Styrelsen	föreslår	att	ingen	utdelning	lämnas	för	verksamhetsåret.	
Årsstämma	kommer	att	äga	rum	den	17	april	2012,	klockan	14.
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Koncernen Moderföretaget
Belopp	i	TSEK Not 2011 2010 2011 2010

Nettoomsättning 6	305 7	861 6	305 7	861
Övriga	rörelseintäkter - - - -

6 305 7 861 6 305 7 861

Rörelsens	kostnader
Handelsvaror -1	022 -1	812 -1	022 -1	812
Övriga externa kostnader 2,3 -9	998 -6	080		 -9	998 -6	080		
Personalkostnader 1 -8	374 -8	974 -8	374 -8	974
Avskrivningar	av	materiella
anläggningstillgångar 4 -58 -70 -58 -70

Rörelseresultat -13	147 -9	075 -13	147 -9	075

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 5 52 13 52 13
Räntekostnader och liknande resultatposter -22 -15 -22 -15
Finansnetto 30 -2 30 -2

Resultat före skatt -13 117 -9 077 -13 117 -9 077

Skatt 6 - - - -

Årets resultat 7 -13	117 -9	077 -13	117 -9	077

Resultat	per	aktie	före	utspädning -0,36 -0,41 -0,36 -0,41
Resultat per aktie efter utspädning -0,36 -0,41 -0,36 -0,41

TOTALRESULTATRÄKNING
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  Koncernen Moderföretaget
Belopp	i	TSEK Not 2011-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2010-12-31
      
TILLGÅNGAR

Materiella	anläggningstillgångar
Inventarier 8 146 154 146 154

146 154 146 154

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar	i	koncernföretag 9 - - 755 705

- - 755 705

Summa	anläggningstillgångar 146 154 901 859

Omsättningstillgångar
Varulager
Handelsvaror 762 1	275 762 1	275

762 1	275 762 1	275
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 1	402 1	132 1	402 1	132
Övriga fordringar 387 48 387 48
Förutbetalda	kostnader	och	upplupna	intäkter 803 827 803 827

2	592 2	007 2	592 2	007

Kassa och bank 5 451 2	106 5	401 2	106

Summa	omsättningstillgångar 8	805 5 388 8	755 5 388

SUMMA	TILLGÅNGAR 8	951 5	542 9	656 6	247

RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING
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Koncernen Moderföretaget
Belopp	i	TSEK Not 2011-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2010-12-31
       
EGET	KAPITAL	OCH	SKULDER

Eget	kapital 10
Bundet eget kapital
Aktiekapital	(61	479	976	aktier) 3	689 1	675 3	689 1	675

3	689 1	675 3	689 1	675
Fritt eget kapital
Överkursfond 15	550 12	977 15	550 12	977
Balanserat resultat -541 -2	776 - -2	235
Årets resultat -13	117 -9	077 -13	117 -9	077

1	892 1	124 2	433 1	665

Summa	eget	kapital 5 581 2	799 6	122 3	340

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 826 829 826 829
Skuld	till	koncernbolag - - 164 164
Övriga skulder 256 406 256 406
Upplupna	kostnader	och	förutbetalda	
intäkter

2	288 1	508 2	288 1	508

Summa	kortfristiga	skulder 3	370 2	743 3 534 2	907

SUMMA	EGET	KAPITAL	OCH	SKULDER 8	951 5	542 9	656 6	247
      

Ställda	säkerheter	och	
eventualförpliktelser
Ställda	säkerheter,	belopp	i	TSEK
Säkerhet	för	hyresavtal 109 109 109 109
Eventualförpliktelser Inga Inga Inga Inga

RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Koncernen
Eget kapital hänförligt till moderbolagets 
aktieägare

Aktiekapital Överkurs-
fond

Balanserat 
resultat

Årets 
resultat

Summa

Vid	årets	början	2010 1	149 4	613 7	644 -10	420 2	986
Behandling enligt beslut vid årsstämma -10	420 10	420 0
Årets resultat -9	077 -9	077
Nyemission 526 8	364 8	890

Eget	kapital	vid	årets	slut	2010 1	675 12	977 -2	776 -9	077 2	799

Behandling enligt beslut vid bolagsstämma -11	312 2	235 9	077 0
Årets resultat -13	117 -13	117
Nyemission 2	014 13 885 15	899

Eget	kapital	vid	årets	slut	2011 3	689 15	550	 -541 -13	117 5 581

Moderföretaget Aktiekapital Överkurs-
fond

Balanse-
rad vinst

Årets
resultat

Summa

Vid	årets	början	2010 1	149 4	613 8 185 -10	420 3	527

Behandling enligt beslut vid bolagsstämma -10	420 10	420 0
Årets resultat -9	077 -9	077
Nyemission 526 8	364 8	890

Eget	kapital	vid	årets	slut	2010 1	675 12	977 -2	235 -9	077 3	340

Behandling enligt beslut vid bolagsstämma -11	312 2	235 9	077 0
Årets resultat -13	117 -13	117
Nyemission 2	014 13 885 15	899

Eget	kapital	vid	årets	slut	2011 3	689 15	550 0 -13	117 6	122
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RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDE
Koncernen Moderföretaget

Belopp i TSEK 2011 2010 2011 2010

Den	löpande	verksamheten

Resultat	efter	finansiella	poster -13	117 -9	077 -13	117 -9	077
Justeringar	för	poster	som	inte	ingår	i	kassaflödet 63 145 63 145

-13	054 -8	932 -13	054 -8	932
Betald skatt 0 0 0 0
Kassaflöde	från	den	löpande	verksamheten
före	förändring	av	rörelsekapital

-13	054 -8	932 -13	054 -8	932

Kassaflöde	från	förändringar	i	rörelsekapital
Förändring	av	varulager 513 5 513 5
Förändring	av	fordringar -585 291 -585 291
Förändring	av	kortfristiga	skulder 628 -467 628 -408
Kassaflöde	från	den	löpande	verksamheten	 -12	498 -9	103 -12	498 -9	044

Investeringsverksamheten
Förvärv	av	materiella	anläggningstillgångar -56 -92 -56 -92
Kassaflöde	från	investeringsverksamheten -56 -92 -56 -92

Finansieringsverksamheten
Nyemission 15	899 8	890 15	899 8	890
Kassaflöde	från	finansieringsverksamheten 15	899 8	890 	15	899 8	890

Periodens	kassaflöde 3 345 -305 3 345 -246
Likvida	medel	vid	periodens	början 2	106 2	411 2	106 2	352
Likvida medel vid periodens slut 5 451 2	106 5 451 2	106
Justeringar	för	poster	som	inte	ingår	i	kassaflödet
Avskrivningar 58 70 58 70
Övrigt 5 75 5 75

63 145 63 145
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2011 2010 2009 2008 2007

Investeringar	i	anläggningstillgångar	TSEK 56 92 51 101 167
Rörelsekapital	TSEK 5 435 2	646 2	780 8	005 18	470
Balanslikviditet	(ggr) 3 2 2 5 8
Soliditet 62,4% 50,5% 48,2% 77,4% 88,5%
Genomsnittligt	antal	aktier	(tusental) 36	108 22	337 15	492 9	573 9	573
Antal	aktier	vid	periodens	slut	(tusental) 61	480 27	922 19	146 9	573 9	573
Antal	utestående	teckningsoptioner	(tusental) - - - - -
Årets	resultat	per	aktie	före	utspädning -0,36 -0,41 -0,67 -1,09 -0,39
Årets resultat per aktie efter utspädning -0,36 -0,41 -0,67 -1,09 -0,39
Räntabilitet på eget kapital neg. neg. neg. neg. neg.
Räntabilitet	på	sysselsatt	kapital neg. neg. neg. neg. neg.
Eget	kapital	per	aktie 0,09 0,10 0,16 0,86 1,95
Börskurs	vid	årets	slut,	kr 0,50 1,00 2,34 1,21 1,39
Korrigerad	kurs	för	nyemission	090304 - - - 0,968 -
Antal	årsanställda 7 8 7 6 5

NYCKELTAL

Definitioner nyckeltal 

Eget	kapital	-	Bokfört	eget	kapital.

Rörelsekapital	-	Omsättningstillgångar	minus	kortfristiga	skulder.

Balanslikviditet	(ggr)	-	Omsättningstillgångar	i	förhållande	till	kortfristiga	skulder.

Soliditet	-	Eget	kapital	i	förhållande	till	balansomslutningen.

Genomsnittligt	antal	aktier	-	Det	vägda	genomsnittliga	antalet	aktier	under	året.

Resultat	per	aktie	före	utspädning	-	Resultat	dividerat	med	genomsnittligt	antal	aktier.

Resultat	per	aktie	efter	utspädning	-	Resultat	dividerat	med	genomsnittligt	antal	aktier	justerat	för	utestående	optioner.

Räntabilitet	på	eget	kapital	-	Årets	resultat	enligt	resultaträkningen	i	procent	av	genomsnittligt	eget	kapital.	

Räntabilitet	på	sysselsatt	kapital	-	Resultat	efter	finansnetto	plus	finansiella	kostnader	i	procent	av	genomsnittligt	sysselsatt	
kapital	(balansomslutning	minus	icke	räntebärande	skulder).

Eget	kapital	per	aktie	-	Eget	kapital	dividerat	med	antal	aktier	vid	periodens	slut.
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Redovisningsprinciper och noter
Redovisningsprinciper
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de 
International	Financial	Reporting	Standards	(IFRS)	utgivna	
av	 International	Accounting	Standards	Board	 (IASB)	 samt	
tolkningsuttalanden	 från	 International	 Financial	 Reporting	 
Interpretations	Committee	(IFRIC)	såsom	de	har	godkänts	
av	 EU-kommissionen	 för	 tillämpning	 inom	EU.	Denna	 års-	
och	 koncernredovisning	 innehåller	 de	 första	 fullständiga	
finansiella	 rapporterna	 upprättade	 i	 enlighet	 med	 IFRS.	 I	
samband	med	övergången	från	tidigare	tillämpade	redovis-
ningsprinciper	till	en	redovisning	enligt	IFRS	har	koncernen	
tillämpat	 IFRS	1	 som	är	den	 standard	 som	beskriver	hur	
övergången	till	IFRS	ska	redovisas.	Vidare	har	RR	30	Kom-
pletterande	 redovisningsregler	 för	 koncerner	 tillämpats.	
Moderbolaget	 tillämpar	 samma	 redovisningsprinciper	
som	 koncernen.	 De	 avvikelser	 som	 förekommer	 mellan	 
moderbolagets	 och	 koncernens	 principer	 föranleds	 av	 
begränsningar	 i	 möjligheterna	 att	 tillämpa	 IFRS	 i	 moder-
bolaget	till	följd	av	ÅRL	och	Tryggandelagen	samt	i	vissa	fall	
av	skatteskäl.

I	övrigt	har	samma	redovisningsprinciper	och	beräknings-
grunder	använts	som	i	den	senaste	årsredovisningen.

Koncernen	har	under	året	infört	följande	nya	och	ändrade	
standarder	 från	 IASB	och	uttalanden	 från	 IFRIC	 från	och	
med	 1	 januari	 2010.	 Tillämpningen	 av	 dessa	 standarder	
och tolkningar har inte haft någon effekt på koncernens  
finansiella	resultat	eller	ställning.

IFRS	 2	Aktierelaterade	 ersättningar	 -	 Ändring.	 Koncern-
interna aktierelaterade ersättningar som regleras med 
kontanter	(Godkänd	av	EU	23	mars	2010	och	tillämpas	på	
räkenskapsår	som	börjar	1	januari	2010	eller	senare)
IFRS	3R	Rörelseförvärv	och	IAS	27R	Koncernredovisning	
och	separata	finansiella	rapporter	(Godkänd	av	EU	3	juni	
2009	och	tillämpas	på	räkenskapsår	som	börjar	1	juli	2009	
eller	senare)
IAS	39	Finansiella	Instrument:	Redovisning	och	värdering	–	
Ändring.	Poster	berättigade	för	säkringsredovisning	(God-
känd	av	EU	15	september	2009	och	tillämpas	på	räkenska-

psår	som	börjar	1	juli	2009	eller	senare)
IFRIC	12	Avtal	om	ekonomiska	eller	samhälleliga	 tjänster.	
(Godkänd	av	EU	25	mars	2009	och	tillämpas	på	räkenskapsår	
som	börjar	1	april	2009	eller	senare)
IFRIC	15	Avtal	om	uppförande	av	fastigheter.	(Godkänd	av	
EU	22	juli	2009	och	tillämpas	på	räkenskapsår	som	börjar	1	
januari	2010	eller	senare)
IFRIC	 16	 Säkringar	 av	 nettoinvesteringar	 i	 en	 utlands-
verksamhet	(godkänd	av	EU	4	juni	2009,	och	tillämpas	på	 
räkenskapsår	som	börjar	1	juli	2009	eller	senare)	
IFRIC	17	Utdelning	av	sakvärden	till	ägare	(Godkänd	av	EU	
den	26	november	2009	och	tillämpas	på	räkenskapsår	som	
börjar	1	november	2010	eller	senare)
IFRIC	18	Överföringar	av	tillgångar	från	kunder	(Godkänd	
av	EU	den	27	november	2009	och	tillämpas	på	räkenskap-
sår	som	börjar	1	november	2009	eller	senare)

Utgivna ändringar av standarder som ej trätt i kraft

Nedan	presenteras	de	nya	standarder	och	tolkningar	som	
ska	 tillämpas	 för	 kalenderåret	 2011	 eller	 senare.	 Den	 
framtida tillämpningen av nedanstående standarder och 
tolkningar	 kommer	 inte,	 om	 inte	 detta	 specifikt	 kom-
menteras,	 att	 förväntas	 ha	 någon	 effekt	 på	 koncernens	 
finansiella	resultat	eller	ställning.
 
IFRS	9,	Financial	 Instruments:	Recognition	and	Measurement	
(Ännu	 ej	 godkänd	 av	 EU	 och	 tidplan	 för	 godkännande	 
saknas	f.n.)	
IAS	24	Upplysningar	om	närstående	(ändring)	(Godkänd	av	
EU	19	juli	2010)
IAS	 32,	 Finansiella	 instrument:	 Klassificering	 -	 ändring.	 
Klassificering	 av	 teckningsrätter	 (Godkänd	 av	 EU	 23	 
december	2009)	
IFRIC	14	Förskottsbetalning	av	ett	lägsta	fonderingskrav	–	
ändring.	(Godkänd	av	EU	19	juli	2010)
IFRIC	19	Utsläckning	av	finansiella	skulder	med	egetkapi-
talinstrument	(Godkänd	av	EU	23	juli	2010)IFRS	7	Financial	 
Instruments:	Disclosures	–	ändring.	(Förväntas	godkännas	
av	EU	Q2	2011)
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Värderingsprinciper
Om	annat	ej	anges	har	tillgångar,	avsättningar	och	skulder	
värderats	till	anskaffningsvärden.

Varulager 
Varulagret	är	värderat	enligt	RR	rekommendation	nr	2	till	
det	 lägsta	 av	 anskaffningsvärdet	 enligt	 FIFO	 och	 verkligt	
värde	och	därvid	har	inkuransrisk	beaktats.

Fordringar 
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till  
belopp	varmed	de	beräknas	inflyta.	

Avskrivningsprinciper för anläggning-
stillgångar
Avskrivningar	 enligt	 plan	 baseras	 på	 tillgångarnas	 
anskaffningsvärden	och	beräknade	nyttjandeperiod.

Följande	avskrivningstider	tillämpas:
Materiella	anläggningstillgångar
Inventarier	 5	år

I	 de	 fall	 en	 tillgångs	 redovisade	 värde	 överstiger	 dess	
beräknade återvinningsvärde skrivs tillgången omedel-
bart	 ner	 till	 sitt	 återvinningsvärde.	 Återvinningsvärdet	
är	 det	 högsta	 av	 en	 tillgångs	 nettoförsäljningsvärde	 och	 
nyttjandevärdet.

Kliniska prövningar
Bolagets	 egna	 kostnader	 för	 forskning	 av	 Biolight®	 

kostnadsförs	 löpande,	 liksom	 alla	 externa	 kostnader	 för	
prekliniska	studier,	fas	I	och	pilotstudier.
Externa	 kostnader	 för	 kliniska	 prövningar	 av	 Biolight®	
motsvarande	läkemedelsstudier	i	fas	II	och	fas	III	aktiveras	
om	respektive	prövning	har	ett	medicinskt	bevisvärde	och	
leder	till	framtida	ekonomiska	fördelar.	

Segmentsredovisning
Bolagets	 verksamhet	 består	 av	 ett	 enda	 segment,	 varför	
ingen	särskild	segmentsredovisning	anges.	Då	försäljningen	
till	 länder	utanför	Sverige	är	 försumbar	är	redovisning	på	
sekundärsegment	(geografisk	marknad)	inte	heller	aktuell.

Leasing
Leasingavtal avseende tjänstebilar och kontorsinventarier 
redovisas	som	operationell	leasing.

Inkomstskatt
Inkomstkatt	 utgörs	 av	 aktuell	 skatt	och	 uppskjuten	 skatt.	
Aktuell	 skatt	 är	 skatt	 som	 ska	 betalas	 eller	 erhållas	 
avseende	 aktuellt	 år.	 Uppskjuten	 skatt	 beräknas	 på	 
temporära skillnader mellan redovisad och skattemässiga 
värden	på	tillgångar	och	skulder.	Uppskjuten	skattefordran	
avseende underskottsavdrag och temporära skillnader  
redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa  
kommer	att	medföra	lägre	skattebetalning	i	framtiden.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och de 
helägda	 dotterbolagen	 Biolight	 Patent	 Holding	 AB	 och	 
Biodynam	AB.	 Ingen	 verksamhet	 bedrivs	 i	 dotterbolagen	
och	ingen	försäljning	mellan	koncernbolagen	har	ägt	rum.	
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Noter
(belopp	i	TSEK	om	inget	annat	anges)

Not 1  Anställda och personalkostnader
Moderföretaget Varav män Varav män
Medelantalet	anställda 2011 2010

Sverige 7 71% 8 75%

Löner,	andra	ersättningar	och	sociala	kostnader

2011 2010
Löner och

ersättningar
Sociala

kostnader
Löner och

ersättningar
Sociala 

kostnader

Styrelse	och	VD 1	556 2) 892 1 388 1) 753
varav pensionskostnader (403) (317)
Övriga anställda 4	070 1	670 5	150 1	937
varav pensionskostnader (416)  (546)

Summa 5 626 2 562 6 538 2 690
varav pensionskostnader (819) (863)

Löner	 och	 andra	 ersättningar	 avser	 anställda	 i	 Sverige.	
Dotterbolagen	 har	 inga	 anställda,	 varför	 inga	 löner	 eller	
ersättningar	har	betalats	ut.

1)	Till	 verkställande	direktören	har	under	 året	utgått	 lön	
och	förmåner	med	1	262	TSEK,	till	styrelsens	ordförande	
100	TSEK	och	till	övriga	styrelseledamöter	som	ej	är	an-
ställda	i	bolaget	208	TSEK.

2)	Till	 verkställande	direktören	har	under	 året	utgått	 lön	
och	förmåner	med	1	536	TSEK	(743	TSEK	till	tidigare	VD	
Claes	Holmberg	och	 793till	 nuvarande	VD	Pär	Olusson	
Lidö),	till	styrelsens	ordförande	100	TSEK	och	till	övriga	 
styrelseledamöter	som	ej	är	anställda	i	bolaget	50	TSEK.

Tantiem	till	styrelse	och	VD	utgår	ej.

Mellan	nuvarande	VD,	Pär	Olausson	Lidö,	och	bolaget	gäller	
en	ömsesidig	uppsägningstid	om	3	månader.	Verkställande	
direktören	har	 rätt	 till	 avgångsvederlag	under	6	månader	
utöver	ersättning	under	uppsägningstiden.	Övriga	anställda	
har	uppsägningstid	enligt	gällande	lag.

Verkställande	direktören	har	pensionsförmåner	om	25%	av	
lönen.

Löner	 och	 ersättningar	 fastställs	 efter	 individuell	 förhan-
dling	med	VD.	För	VD	fastställs	ersättningsnivån	av	styrelsen.
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Not 2  Övriga externa kostnader
Koncernen och moderföretaget
 2011 2010

Övriga externa kostnader 9	998 6	080

Summa 9	998 6	080
varav revisionsuppdrag 78 87
varav	revision	utanför	revisionsuppdrag 0 0
varav skatterådgivning 0 0
varav	övriga	tjänster 41 53

Not 3  Leasingkostnader
Räkenskapsårets	 leasingkostnader	 för	 bilar	 och	 maskiner	
uppgår	till	655	TSEK	(380).
Kostnader	 för	 operationell	 och	 finansiell	 leasing	med	 en	
återstående	 löptid	 om	minst	 ett	 år	 uppgår	 till	 717	TSEK	
(1	623).	Kostnaden	inom	ett	år	uppgår	till	cirka	405	TSEK	
(606)	och	mellan	ett	och	fem	år	cirka	312	TSEK	(1	017).
Samtliga	leasingavtal	redovisas	som	operationell	leasing.

Not 4  Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Koncernen och moderföretaget

 2011 2010
Materiella	anläggningstillgångar
Inventarier 58 70

58 70

Not 5  Ränteintäkter, räntekostnader och liknande resultatposter
Koncernen och moderföretaget
 2011 2010

Ränteintäkter	övriga 52 13
Räntekostnader	övriga -22 -215

30 -2
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 Not 6  Skatt
Redovisad	skatt	avser	aktuell	skatt.	Ingen	uppskjuten	skatt	har	redovisats.t

Koncernen
Avstämning	av	effektiv	skatt 2011 2010

Resultat	före	skatt -13	117 -9	077
Skatt	enligt	gällande	skattesats	för	koncernen 3	450 26,3% 2	387 26,3%
Skatteeffekt	av:
Ej	avdragsgilla	kostnader -221 - -244 -
Ej	skattepliktiga	intäkter 0 0
Ökning av underskottsavdrag utan 
motsvarande aktivering av uppskjuten skatt -3	229 -26,3% -2	143 -26,3%
Redovisad skattekostnad 0 0% 0 0%

Moderföretaget
2011 2010

Resultat	före	skatt -13	117 -9	077
Skatt	enligt	gällande	skattesats	för
moderföretaget 3	450 26,3% 2	387 26,3%
Skatteeffekt	av:
Ej	avdragsgilla	kostnader -221 - -244 -
Ej	skattepliktiga	intäkter 0 0
Ökning av underskottsavdrag utan 
motsvarande aktivering av uppskjuten skatt -3	229 -26,3% -2	143	 -26,3%
Redovisad skattekostnad 0 0% 0 0%

Moderbolagets	underskottsavdrag	uppgår	till	42	399	TSEK	
(30	 123).	 Beräkning	 av	 uppskjuten	 skattefordran	 har	 inte	
gjorts.
Det	 kan	 inte	 göras	 sannolikt	 att	 en	 uppskjuten	 
skattefordran	kommer	att	medföra	 lägre	skattekostnader	
inom	en	nära	framtid.

Not 7  Resultat per aktie
Koncernen
 2011 2010

Resultat	per	aktie	före	utspädning -0,36 -0,41

Resultat per aktie efter utspädning -0,36 -0,41
Genomsnittligt	antal	utestående	aktier	(tusental) 36	108 22	337
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Not 8  Inventarier
Koncernen och moderföretaget
 2011-12-31 2010-12-31

Ackumulerade	anskaffningsvärden
Vid	årets	början 256 319
Nyanskaffningar 56 92
Utrangeringar -15 -155

297 256

Ackumulerade	avskrivningar	enligt	plan
Vid	årets	början -102 -113
Årets avskrivning enligt plan -58 -70
Utrangeringar 9 81

-151 -102

Redovisat	värde	vid	årets	början 154 206
Redovisat värde vid årets slut 146 154

Antal andelar Kap. andel Nom. Värde Bokf. värde

Biolight	Patent	Holding	AB 1	000 100	% 100 705
Org.nr 556497-5448
Säte	Danderyds	kommun

Biodynam	AB 500 100% 50 50
Org	nr	556847-8118	säte	Partille	kommun       

Moderföretaget Moderföretaget

						2011-12-31 2010-12-31

Ackumulerade	anskaffningsvärden
Vid	årets	början 705 705
Nyanskaffningar 50 -
Redovisat värde vid årets slut 755 705

Not 9  Andelar i koncernföretag
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Not 10  Aktiekapital
Koncernen

2011-12-31
Antal aktier med kvotvärde 0,06 SEK per aktie 61	479	976

Antal TSEK
Aktier,	emitterade	och	till	fullo	betalda	den	28	februari	2007 1	000 100
emitterade	september	2007	vid	nyemission 9	572	183 474	
Emitterade	april	2009	vid	nyemission 9	573	183 575
Emitterade	februari	2010	vid	nyemission 3	191	061 191
Emitterade	september	2010	vid	nyemission 5	584	356 335
Emitterade	april	2011	vid	nyemission 11	168	713 670
Emitterade	oktober	2011 22	389	480 1 344
den 31 december 2011 61 479 976 3 689

Styrelsens och verkställande direktörens underskrift
Undertecknade	försäkrar	att	koncern-	och	årsredovisningen	har	upprättats	i	enlighet	med	internationella	redovisnings-
standarder	IFRS,	sådan	de	antagits	av	EU,	respektive	god	redovisningssed	och	ger	en	rättvisande	bild	av	koncernens	och	
moderbolagets	ställning	och	resultat,	samt	förvaltningsberättelse	ger	en	rättvisande	översikt	över	utvecklingen	av	koncern-
ens	och	moderbolagets	verksamhet,	ställning	och	resultat	samt	beskriver	väsentliga	risker	och	osäkerhetsfaktorer	som	de	
företag	som	ingår	i	koncernen	står	inför.

Rolf	Börjesson
Ordförande

Lars	Andersson
Ledamot

Peter	Grahn
Ledamot

Sören	Gyll
Ledamot

Rolf	Thiberg
Ledamot

Håkan	Sjunnesson
Ledamot

Pär	Olausson	Lidö
VD

Anders	Windt
Auktoriserad	revisor

Stockholm	den	3	april	2012

Min	revisionsberättelse	har	avgivits	den	3	april	2012
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Revisionsberättelse
Till	årsstämman	i	Biolight	AB	(publ),	org.nr.	556724-7373

Rapport om årsredovisningen och 
koncern- redovisningen

Jag har reviderat årsredovisningen och koncernredovisnin-
gen	för	Biolight	AB	(publ)	för	år	2011.	Bolagets	årsredovisn-
ing	och	koncernredovisning	ingår	i	den	tryckta	versionen	av	
detta	dokument	på	sidorna	19-37.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
för årsredovisningen och koncernredovisningen
Det	 är	 styrelsen	 och	 verkställande	 direktören	 som	 har	
ansvaret	 för	 att	 upprätta	 en	 årsredovisning	 som	 ger	 en	
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och koncern-
redovisning	som	ger	en	rättvisande	bild	enligt	 Internation-
al	 Financial	 Reporting	 Standards,	 såsom	de	 antagits	 av	 EU,	
och	årsredovisningslagen,	och	för	den	interna	kontroll	som	 
styrelsen	 och	 verkställande	 direktören	 bedömer	 är	 
nödvändig	 för	 att	 upprätta	 en	 årsredovisning	 och	 
koncernredovisning som inte innehåller väsentliga  
felaktigheter,	 vare	 sig	 dessa	 beror	 på	oegentligheter	 eller	
på	fel.

Revisorns ansvar
Mitt	 ansvar	 är	 att	 uttala	 mig	 om	 årsredovisningen	 och	 
koncernredovisningen	på	grundval	av	min	revision.	Jag	har	
utfört	revisionen	enligt	International	Standards	on	Auditing	
och	god	revisionssed	i	Sverige.	Dessa	standarder	kräver	att	
jag	följer	yrkesetiska	krav	samt	planerar	och	utför	revi-
sionen	 för	att	uppnå	rimlig	 säkerhet	att	 årsredovisningen	
och	koncern-redovisningen	inte	innehåller	väsentliga	felak-
tigheter.
En	 revision	 innefattar	 att	 genom	 olika	 åtgärder	 inhämta	 
revisionsbevis om belopp och annan information i årsre-
dovisningen	 och	 koncernredovisningen.	 Revisorn	 väljer	 
vilka	 åtgärder	 som	 ska	 utföras,	 bland	 annat	 genom	 att	
bedöma	 riskerna	 för	 väsentliga	 felaktigheter	 i	 årsredovis-
ningen	och	koncernredovisningen,	vare	sig	dessa	beror	på	 
oegentligheter	eller	på	fel.	Vid	denna	riskbedömning	beaktar	 
revisorn de delar av den interna kontrollen som är  
relevanta	 för	hur	bolaget	upprättar	 årsredovisningen	och	
koncernredovisningen	för	att	ge	en	rättvisande	bild	i	syfte	
att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga 

med	hänsyn	till	omständigheterna,	men	inte	i	syfte	att	göra	
ett	uttalande	om	effektiviteten	i	bolagets	interna	kontroll.	
En	revision	innefattar	också	en	utvärdering	av	ändamålsen-
ligheten i de redovisningsprinciper som har använts och 
av	 rimligheten	 i	 styrelsens	 och	 verkställande	 direktörens	 
uppskattningar	 i	 redovisningen,	 liksom	 en	 utvärdering	 av	
den	 övergripande	 presentationen	 i	 årsredovisningen	 och	
koncernredovisningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga 
och	ändamålsenliga	som	grund	för	mina	uttalanden.

Uttalanden
Enligt	min	 uppfattning	 har	 årsredovisningen	 upprättats	 i	
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsent-
liga	avseenden	rättvisande	bild	av	moderbolagets	finansiella	
ställning	per	den	31	december	2011	och	av	dess	finansiella	
resultat	och	kassaflöden	 för	året	enligt	 årsredovisningsla-
gen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden	rättvisande	bild	av	koncernens	finansiella	 ställ-
ning	 per	 den	 31	 december	 2011	 och	 av	 dess	 finansiella	 
resultat	 och	 kassaflöden	 för	 året	 enligt	 International	 
Financial	Reporting	Standards,	såsom	de	antagits	av	EU,	och	
årsredovisningslagen.	 Förvaltnings-berättelsen	 är	 förenlig	
med	årsredovisningens	och	koncern-redovisningens	övriga	
delar.
Jag	tillstyrker	därför	att	årsstämman	fastställer	resultaträk-
ningen	 och	 balansräkningen	 för	 moderbolaget	 och	 för	 
koncernen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar
Utöver	min	 revision	 av	 årsredovisningen	 och	 koncernre-
dovisningen	har	jag	även	reviderat	förslaget	till	dispositioner	 
beträffande	bolagets	vinst	eller	förlust	samt	styrelsens	och	
verkställande	direktörens	förvaltning	för	Biolight	AB	(publ)	
för	år	2011.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det	är	styrelsen	som	har	ansvaret	för	förslaget	till	dispo-
sitioner	beträffande	bolagets	vinst	eller	förlust,	och	det	är	 
styrelsen	 och	 verkställande	 direktören	 som	 har	 ansvaret	
för	förvaltningen	enligt	aktiebolagslagen.
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Revisorns ansvar
Mitt	 ansvar	 är	 att	 med	 rimlig	 säkerhet	 uttala	 mig	 om	 
förslaget	till	dispositioner	av	bolagets	vinst	eller	förlust	och	om	 
förvaltningen	 på	 grundval	 av	 min	 revision.	 Jag	 har	 utfört	 
revisionen	enligt	god	revisionssed	i	Sverige.
Som	underlag	för	mitt	uttalande	om	styrelsens	förslag	till	
dispositioner	beträffande	bolagets	vinst	eller	förlust	har	jag	
granskat	om	förslaget	är	förenligt	med	aktiebolagslagen.
Som	 underlag	 för	 mitt	 uttalande	 om	 ansvarsfrihet	 
har	 jag	 utöver	 min	 revision	 av	 årsredovisningen	 och	 
koncernredovisningen	 granskat	 väsentliga	 beslut,	 åt-
gärder	 och	 förhållanden	 i	 bolaget	 för	 att	 kunna	 bedöma	
om	någon	 styrelseledamot	eller	 verkställande	direktören	
är	 ersättningsskyldig	mot	 bolaget.	 Jag	 har	 även	 granskat	
om	någon	styrelseledamot	eller	verkställande	direktören	
på	annat	sätt	har	handlat	i	strid	med	aktiebolagslagen,	års- 
redovisningslagen	eller	bolagsordningen.	
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga 
och	ändamålsenliga	som	grund	för	mina	uttalanden.

Uttalanden
Jag	 tillstyrker	 att	 årsstämman	 behandlar	 förlusten	 enligt	
förslaget	 i	 förvaltningsberättelsen	 och	 beviljar	 styrelsens	
ledamöter	 och	 verkställande	 direktören	 ansvarsfrihet	 för	
räkenskapsåret.

Göteborg	den	3	april	2012

Anders	Windt
Auktoriserad	revisor
Ernst	&	Young	AB
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