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 Rörelseintäkter 325 kSEK (311)

 Periodens resultat–15,2 MSEK (-14,2)

 Resultat per aktie -0,32 (-0,38)

 Soliditet 83,7 % (80,8 %)

 Micropos får ett genombrott i Turkiet i och med ett avtal med det privata sjukhuset, Gayrettepe  
 Florence Nightingale Hospital i Istanbul som skall effektivisera sin prostatacancerbehandling med 
 RayPilot® under 2016.

 RayPilot® har använts regelbundet vid strålbehandling av prostatacancer på en utvald andel  
 patienter för att möjliggöra hypofraktionering där antalet behandlingstillfällen minskas från  
 normala 40-talet till endast 5.

 Avtalet med referenskunden Helsingfors Universitetssjukhus förlängs och fördjupas där kliniken  
 har för avsikt att utvärdera användningen av RayPilot® på andra cancerformer samt där kliniken  
 fortsatt kommer ta emot besökare från andra kliniker som vill lära sig mer om systemet och  
 dess användning.

 Micropos certifieras enligt kvalitetsledningssystemet ISO 13485 som är ett krav för godkännande  
 av medicintekniska produkter i många länder utanför Europa och som underlättar integrationsarbete  
 med andra medicintekniska produkter.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015
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BOLAGETS VERKSAMHET
Micropos grundades 2003 vid Chalmers Innovation som 
2014 rankades som den sjunde bästa affärsinkubatorn i värl-
den. Idéen till Bolagets produkt RayPilot® kommer ursprungli-
gen från ett internationellt team av fyra läkare och professorer 
inom onkologi med många års erfarenhet av strålbehandling 
och med flera framtagna medicintekniska produkter och lä-
kemedel i bagaget. 

Bolaget har utifrån en idé utvecklat, produktifierat och certi-
fierat RayPilot® som möjliggör precisionsbehandling av can-
cer och produkten används idag vid strålbehandling av pro-
statacancer. RayPilot® består av hårdvara, mjukvara och en 
förbrukningsvara som används tillsammans med ordinarie 
strålbehandlingsutrustning i syfte att säkerställa att behand-
lingen alltid sker på tumören och inte på den friska vävnaden 
runtomkring.

Kliniska studier visar att vid prostatacancerbehandling kan tu-
mören röra sig mer än 1 cm under pågående strålning. Efter-
som tumörens position idag inte registreras under pågående 
strålbehandling kompenseras risken för organrörelse med att 
strålning ges på ett betydligt större område under ett 40-tal 
behandlingsdagar.

Micropos brukar göra liknelsen vid att om en cancertumör av 
en mandarins storlek skall botas så strålas ett område stort 
som en apelsin för att kompensera för eventuell rörelse. Detta 
är en av orsakerna till de risker och biverkningar såsom impo-
tens, urinvägsbesvär och ändtarmsblödningar som är nära 
förknippade med prostatacancerbehandling. 

Micropos har sedan starten fokuserat på att ta fram RayPilot® 
för att kontinuerligt registrera tumörens läge i kroppen i syfte 
att möjliggöra precisionsbehandling med lägre risk för biverk-
ningar och färre behandlingstillfällen (hypofraktionering).

RayPilot® har varit i klinisk drift under ett antal år där kliniker in-
ledningsvis har utvärderat arbetsflödet, hur patienterna klarar 
av den implanterade sändaren och hur mycket prostata rör på 
sig under pågående behandling. 

Sedan drygt ett år tillbaka har Micropos en helt ny typ av kun-
der som fokuserar på att nyttja fördelarna med systemet. 
Helsingfors Universitetssjukhus i Finland är den klinik som 
kommit längst då de sedan November 2014 använt RayPilot® 
för att både fokusera strålningen mer på prostata och för att 
korta behandlingstiden från 40 tillfällen till endast 5 tillfällen 
på en utvald andel av sina patienter.
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BOLAGETS UTVECKLING
Under året har intresset ökat markant för att effektivisera 
strålbehandlingen genom att minska antalet behandlings-
tillfällen, så kallad hypofraktionering. Antalet vetenskapliga 
studier i området blir fler och rekommendationer kommer nu 
från kliniker till vårdgivare såsom NHS att de skall förändra 
sina riktlinjer för att spara tid och pengar.

Då antalet behandlingstillfällen minskas är det ännu viktigare 
att ha en hög precision vilket talar för RayPilot®. Under året 
har Micropos bjudits in som föreläsare för att berätta om hur 
RayPilot® används vid hypofraktionering på flertalet kongres-
ser i Europa.

Under 2015 har Helsingfors Universitetssjukhus (HUS)  
använt RayPilot® regelbundet på en utvald andel prostatacan-
cerpatienter för att möjliggöra en minskning av antalet strål-
ningstillfällen från normala 40-talet till endast fem. Avtalet med 
denna referenskund har möjliggjort att visa RayPilot® i klinisk 
användning för ett antal europeiska strålbehandlingskliniker, 
distributörer och som introduktion för nya medarbetare.

På det franska cancercentret Centre Georges Francois 
Leclerc i Dijon har nästa generation av RayPilot® systemet 
börjat utvärderas. Denna klinik har flera av Micropos nyheter 
installerade med både en helintegrerad mjukvara till linjärac-
celratorer från världens största strålbehandlingsföretag Va-
rian samt en ny och världsunik RayPilot® förbrukningsvara 
som förutom att ge prostatas position även mäter dosen som 
träffar inuti kroppen. Data från de första patienterna har utvär-
derats och under våren förväntas ytterligare resultat kunna 
visas upp som leder till certifiering av produkten.

En första publikation som beskriver resultaten från använd-
ningen av RayPilot® på Tammerfors Universitetssjukhus för-
väntas under våren.

Under året har RayPilot® exponerats på 16 mässor och kon-
gresser i Europa och Asien både i egen regi och tillsammans 
med distributörer, vilket både lett till nya kunder där använd-
ningen beräknas komma igång under första halvåret 2016 
och initierat pågående diskussioner med potentiella kunder.

Nedan följer en sammanfattning av perioden 
oktober – december.
Under perioden har avtalet med Micropos referensanvändare  
Helsingfors Universitetssjukhus förlängts ytterligare ett år 
samtidigt som kliniken har för avsikt att bredda användning-
en till andra tumörområden. Flera Europeiska kliniker har även 
besökt Helsingfors Universitetssjukhus för att lära sig mer 
om RayPilot® samt diskutera samarbeten runt breddningen 
av användningsområdena.

Bolaget har deltagit på fem strålbehandlingskongresser i USA 
och Europa. I år var världens största strålbehandlingskon-
gress, ASTRO, i San Antonio där Bolaget ställde ut RayPilot® 

i tre dagar och hade många besökare från hela världen samt 
flertalet bokade möten med de största strålbehandlingsföre-
tagen i branschen. 

Vidare så deltog Bolaget på en fransk, två italienska och en 
svensk kongress. På hypofraktioneringsmötet ”From Surge-
ry to Radiosurgery: the challenge continues” i Toscana inbjöds 
Micropos grundare Bo Lennernäs att tala om strålbehand-
ling i allmänhet och hypofraktionering i synnerhet. RayPilot® 
systemet fanns på plats i den italienska distributören Radius 
monter vilket det även gjorde på den nationella onkologikon-
gressen AIRO i Rimini. Sista kongressen för året var Nationellt 
möte om sjukhusfysik i Falkenberg.

Under hösten har Bolaget och distributörerna besökt Europe-
iska kunder både tillsammans och enskilt för att berätta om 
hur RayPilot® används kliniskt för att möjliggöra hypofraktio-
nering.

Micropos arbetar kontinuerligt med att stärka både produk-
ten och bolaget och under hösten certifierades bolaget enligt 
kvalitetsledningssystemet ISO 13485. Utöver möjligheten att 
nu kunna sätta ytterligare en kvalitetsstämpel på Bolagets 
arbetsprocesser är ISO 13485 - certifiering också ett krav för 
godkännande av medicintekniska produkter i många länder 
utanför Europa. Därmed är denna certifiering även ett steg 
som möjliggör breddning till fler marknader.

I slutet av året kunde Bolaget meddela ett genombrott i Tur-
kiet i och med ett avtal med det privata sjukhuset, Gayrette-
pe Florence Nightingale Hospital i Istanbul som efter en tids 
kontakter och besök hos vår referensanvändare i Helsingfors 
bestämt sig för att bli kunder till Micropos. Den kliniska an-
vändningen beräknas starta under våren 2016.
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HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

RESULTAT INVESTERINGAR

AVSKRIVNINGAR

AKTIEN

Micropos arbetar fortsatt med att marknadsföra RayPilot® på 
mässor och kongresser i Europa. Bolaget har och kommer 
även ytterligare utöka försäljningsinsatserna direkt till strål-
behandlingskliniker under året genom nya samarbeten på 
försäljningssidan och genom rekrytering av nya medarbetare. 

I januari installerades RayPilot® på det franska cancercentret 
Centre Léon Bérard i Lyon. Detta efter att kliniken haft sys-
temet installerat sedan sommaren 2015 och utvärderat det 
utanför patient tillsammans med ett konkurrerande positio-
neringssystem samt varit på besök på Helsingfors Universi-
tetssjukhus. Behandling av prostatacancerpatienter kommer 
påbörjas under en klinisk studie och olika positioneringssys-
tem kommer att jämföras. Klinikens mål är att ta ytterligare 
ett steg inom precisionsbehandling av cancer samt att påbör-
ja hypofraktionering.  

Bolaget har efter perioden deltagit på ”The 4 th Øresund 
workshop on radiotherapy” i Helsingborg samt på MedFys i 
norska Kvitfjell.

Vidare så har en workshop om RayPilot® anordnats i Spanien 
för fyra offentliga och privata sjukhus där läkare och fysiker 
samt beslutsfattare för den spanska prostatacancervården 
deltog. Uppföljande möten har genomförts och ytterligare 
möten är under planering då klinikerna efterfrågat detta.

Ytterligare en europeisk klinik och nya medarbetare på  
Micropos har besökt referenskliniken i Helsingfors.

I februari installerades RayPilot® på det privata sjukhuset 
Gayrettepe Florence Nightingale Hospital i Istanbul som skall 
använda RayPilot® vid hypofraktionerad prostatacancerbe-
handling.

Micropos Medicals intäkter uppgick under perioden till kSEK 
325 (f.å. kSEK 311) med ett resultat om -15,2 MSEK efter  
finansiella poster (f.å. -14,2 MSEK).

SOLIDITET
Bolagets soliditet uppgick per den 31 december 2015 till 83,7 
procent (f.å. 80,8)

Micropos Medicals investeringar i immateriella anläggnings-
tillgångar under perioden uppgick till kSEK 2 783 (f.å kSEK 2 
666).

Periodens resultat har belastats med kSEK 6 074 (f.å. kSEK  
5 517) i avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar.

Antal utestående aktier var 46 937 200 stycken per 2015-12-31.  

Micropos är sedan den 21 december 2009 listat på AktieTor-
get under aktiesymbolen MPOS. Bolaget hade per den sista 
december cirka 1 600 aktieägare.

LIKVIDITET  
OCH FINANSIERING
Den 31 december 2015 uppgick Micropos banktillgodoha-
vanden till kSEK 15 440 (6 337). Långfristiga räntebärande 
skulder uppgår till kSEK 765 (796).

“Why treat the size of an Orange 
when the target has the size  
of a Mandarine?”
Bo Lennernäs, M.D, Ph.D, Assoc.prof.
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Tumor tracking for any linac
Safe target monitoring in hypo- 

fractionatedand conventional protocols

STÖRRE AKTIEÄGARE

FRAMTIDSUTSIKTER
Sjukhusen får allt högre krav på sig att effektivisera och mins-
ka kostnaderna för sjukvården och i många länder eftersöks 
därför produkter och tjänster som kan hjälpa till med detta. 
Inom strålbehandling av cancer ökar nu intresset i hela väst-
världen för införande av nya behandlingssätt där antalet be-
handlingstillfällen minskas dramatiskt genom så kallad hyp-
ofraktionering. Genom införandet av hypofraktionering inom 
prostatacancervården kan exempelvis cirka 8 gånger fler pa-
tienter behandlas på samma tidsenhet. Det gör att det nu finns 
ett starkt ekonomiskt incitament på flertalet marknader för att 
börja införa detta.

Detta starka ekonomiska incitament bedöms innebära en stor 
potential för Micropos då varje enskilt behandlingstillfälle blir 
direkt avgörande för slutresultatet och många kliniker vågar 
inte ens behandla på detta sätt utan att ha fullständig kontroll 
på organets position i realtid, vilket RayPilot® erbjuder.

Micropos har de senaste åren fokuserat mycket arbete på 
att bygga upp referenskunder just för att få RayPilot® att för-

knippas med att vara den produkt som möjliggör säkerhet vid 
hypofraktionering och som därmed skall vara en av förutsätt-
ningarna för att effektivisera och spara pengar åt sjukvården.

Sedan drygt ett år tillbaka används nu RayPilot® i just denna 
typ av behandlingar och Micropos referenskund Helsingfors 
Universitetssjukhus har kunnat ta emot besökare från flera 
europeiska kliniker som nu ligger i startgroparna och har inten-
tionen att inledningsvis behandla en delmängd av sina prosta-
tacancerpatienter på ett liknande sätt för att sedan öka andelen 
efter hand. Dessa nya kliniker kommer även de att kunna an-
vändas som referenser för att få ytterligare klinker intresserade 
av RayPilot®.

Genom den erfarenhet och de goda referenskunder som finns, 
tillsammans med marknadens behov att effektivisera cancer-
vården så ser styrelsen positivt på framtiden och räknar med 
att teckna avtal med flertalet nya kunder i Europa under det 
kommande året.

Aktieägare per 2015-12-31   
    Kapital- och
  Antal aktier  röstandel
Brohuvudet AB  7 690 000  16,4%
Hans Sköld  2 761 647  5,9%
Nordnet Pensionsförsäkring AB  2 108 759  4,5%
Försäkringsbolaget Avanza  1 851 556  3,9%
Bo Lennernäs med bolag  1 776 960  3,8%
SEB Life International Insurance  1 060 338  2,2%
Sten Nilsson  866 780  1,8%
Seymour Levitt  846 720  1,8%
Westcap Förvaltning AB  800 975  1,7%
Gunnar Krantz  724 472  1,5%
Övriga aktieägare (c:a 1600 stycken)  26 448 993  56,5%
Totalt  46 937 200  100,0%
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RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG, TSEK
     Juli-dec 2015 Juli-dec 2014 Helår 2015 Helår 2014
Intäkter   289 192 325 311
Aktiverat arbete för egen räkning  359 287 578 518
Övriga rörelsekostnader  -7 727 -7 722 -16 054 -14 989
Räntenetto   --9 -16 -15 9

Periodens resultat  -7 088 -7 259 -15 166 -14 151

Resultat per aktie  -0,15 -0,19 -0,32 -0,38

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG, TSEK

KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG, TSEK

NYCKELTAL

 
 2015-12-31  2014-12-31
Anläggningstillgångar 8 854 12 145
Fordringar  470   410
Likvida medel 15 440  6 337
Summa tillgångar 24 764  18 892

Eget kapital 20 726  15 268
Skulder 4 038  3 624
Summa eget kapital och skulder 24 764  18 892

 
 2015  2014
Löpande verksamhet -8 709  -8 321
Investeringsverksamhet -2 783  -2 655
Finansieringsverksamhet 20 594  163
Periodens kassaflöde 9 102  -10 813
Likvida medel vid periodens början 6 338   17 151
Likvida medel vid periodens slut 15 440  6 338

 
 2015  2014
Avkastning på eget kapital -84,3 %  -63,6 %
Avkastning på totalt kapital -69,4 %  -54,9 %
Soliditet 83,7 %  80,8 %
Kassalikviditet 471,8 %  290,7 %
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FÖRÄNDRING AV DET EGNA KAPITALET I SAMMANDRAG, TSEK

INSYNSPERSONERS AKTIEINNEHAV

      Pågående Fritt eget Summa
  Aktiekapital Reservfond nyemission kapital eget kapital
Ingående balans 2014-01-01 1 378 5 277  18 000 4 602 29 257
Nyemission   500     -18 000  17 662 162
Periodens resultat      -14 151 -14 151
Utgående balans 2014-12-31  1 878 5 277 - 8 113 15 268

Nyemission    469    20 155 20 624
Periodens resultat       -15 167 -15 167
Utgående balans 2015-12-31 2 347 5 277 - 13 101 20 725

   Aktier Aktier Optioner Optioner Befattningshavare
  2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31
Tomas Gustafsson* 639 200* 638 500* 379 658 290 908 VD
Torben Jörgensen 100 000 - 48 750 - Ordförande
Christer Ljungberg 220 192   176 154 99 658 50 908 Vice ordförande
Bo Lennernäs* 1 776 960* 1 796 960* 99 670 50 920 Ledamot
Ulf Troedsson 46 247 16 998 99 658 50 908 Ledamot
Per Ekström*  46 666*  37 333* 99 658 50 908 Ledamot
Olof Sandén  37 500 30 000 99 658 50 908 Ledamot
Hanna Syrén   55 000  50 000 149 658 100 908 Övrig m. insyn
Charlotta Tilk  2 850 2 700 99 658 50 908 Övrig m. insyn
Andreas Bergqvist  55 275 55 275 149 658 100 908 Övrig m. insyn
Oscar Sjöberg 57 000 56 256 99 658 50 908 Övrig m. insyn
Martin Johnsson 30 473 24 379 99 658 50 908 Övrig m. insyn

* inklusive innehav via närstående och bolag
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Redovisningsprinciper 
Rapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningsla-
gen och med tillämpning av värderingsprinciperna i Bokfö-
ringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning (K3). För immateriella tillgångar har 
aktiveringsmodellen i det allmänna rådet tillämpats. Bolagets 
tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respek-
tive nominellt värde om ej annat framgår. Denna rapport har 
inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskaps-
året 2015

.Kommande rapporttillfällen

Årsredovisning för 2015 kommer att finnas tillgänglig under 
april, och distribueras till de som mailar till info@micropos.se.  
Årsstämma för räkenskapsåret 2015 kommer att hållas i  
Göteborg 2016-05-31, se Bolagets hemsida www.micropos.se  
samt kallelse i Svenska Dagbladet.

Delårsrapport för första kvartalet 2016 kommer att finnas 
tillgänglig 2016-05-31.

Insynspersoners innehav
Information om företagets insynspersoner finns på Aktie- 
Torgets hemsida, www.aktietorget.se, där även insynsperso-
nernas innehav och transaktioner finns redovisade. 

MICROPOS MEDICAL AB (PUBL) 
Stena Center 1, 412 92 Göteborg
Telefon: 031-772 80 99, info@micropos.se, www.micropos.se


