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Arbetet med FDA-ansökan fortlöper enligt plan 
 
”På San Antonio Breast Cancer Symposium, världens största bröstcancerkonferens, 

presenteras resultat från ytterligare två studier med DiviTum®”. 

- Anders Rylander, vd Biovica  

Period: maj-oktober 2019/2020 
 

tkr 
kv 2 

19/20 
kv 2 

18/19 
maj-okt 

19/20 
maj-okt 

18/19 
maj-apr 

18/19 
Nettoomsättning 1 249 68 1 616 981 3 005 
Rörelseresultat -5 990 -5 609 -12 087 -9 566 -21 718 
Periodens resultat -5 958 -5 563 -12 026 -9 592 -21 556 
Resultat per aktie före utspädning -0,25 -0,32 -0,51 -0,55 -1,23 

 

Väsentliga händelser under andra kvartalet 

• Plan för klinisk validering fastslagen efter feedback från FDA 

• Avtal signerat med den ledande amerikanska cancergruppen SWOG för analys av större studie, 
resultat blir viktig del i FDA ansökan 

• Tidsplan för 510(k) ansökan justerad till mitten av 2020 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

• Förstärker med ny FoU-direktör Otti Bengtsson Gref i januari 2020. 

• Nya resultat där DiviTum validerats som en dynamisk biomarkör för spridd bröstcancer i samarbete 
med Institut Curie i Paris antagna till San Antonio Breast Cancer Symposium i december 2019 

• DiviTum – Stark prognostisk markör vid operabel bröstcancer visar nya studieresultat antagna till San 
Antonio Breast Cancer Symposium i december 2019 

 
 
Audiocast/webbsändning  
När: 6 december, 2019 kl. 10.00 
Var:  https://tv.streamfabriken.com/biovica-international-q2-2019 alternativt 

SE: +46850558369 / DK: +4578150107 / UK: +443333009261 /  
US: +18335268384 

Hur: på engelska 

https://tv.streamfabriken.com/biovica-international-q2-2019
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VD har ordet
Biovica arbetar enträget vidare för att lansera 
DiviTum på den amerikanska och europeiska 
marknaden för monitorering av tidig 
behandlingseffekt vid spridd bröstcancer. Andra 
kvartalet har präglats av vårt möte med 
amerikanska Food and Drug Administration, FDA, 
framsteg inom våra kliniska studier och en utökad 
satsning på våra kommersiella aktiviteter.  

För att lansera DiviTum som ett verktyg för 
monitorering av spridd bröstcancer i USA behövs 
ett marknadsgodkännande från FDA. Efter skriftlig 
återkoppling och möte med FDA under sommaren 
har vi fått en klar bild över deras krav och det är 
glädjande att meddela att den analytiska 
valideringen nu löper enligt plan och dessutom 
uppvisar goda resultat. Även den kliniska 
valideringen löper på enligt plan och alla de drygt 
1 500 prover som ska analyseras har nu skickats 
från USA. Detta omfattande material som vi fått 
från SWOG-studien – en studie inom spridd 
bröstcancer genomförd av ett amerikanskt nätverk 
av tongivande onkologer – är en utmärkt bas för vår 
510(k)-ansökan till FDA och skapar goda 
förutsättningar för klinisk acceptans. Den analytiska 
och den kliniska valideringen är två viktiga 
pusselbitar i ansökan och sammanfattningsvis löper 
arbetet enligt plan för att kunna lämna in ansökan 
under mitten av nästa år.  

När det gäller våra kliniska studier har vi efter 
utgången av kvartalet fått starka resultat inom 
spridd bröstcancer som pekar i samma riktning som 
tidigare; det vill säga DiviTum kan vara ett värdefullt 
verktyg för att patienter ska få bästa möjliga utfall 
av sin behandling. Jag vill framförallt lyfta fram en 
av de studier som kommer att presenteras på 
världens största kongress med fokus på 
bröstcancer, SABCS, San Antonio Breast Cancer 
Symposium, 10-14 december. Studien, som baseras 
på över 100 patienter, har gjorts i samarbete med 
det globalt väl erkända Institut Curie och visar på 
DiviTums förmåga att övervaka behandlings-
effekten hos kvinnor med spridd bröstcancer. 
Studien stöder resultaten från TREnd-studien som 
presenterades tidigare i år och ger oss stort 
förtroende i våra planer att göra DiviTum till en 
väletablerad biomarkör vid spridd bröstcancer.  

Även inom operabel bröstcancer har vi efter 

utgången av kvartalet meddelat studier som 
upprepar resultaten från tidigare mindre studier. 
Framförallt vill jag lyfta fram en studie som visar 
prognostisk effekt av DiviTum, vilket gör att risken 
för återfall kan bedömas. Studien som också den 
kommer att presenteras vid SABCS i december har 
genomförts på över 600 patientprover och 
tillsammans med den tidigare publicerade studie 
som gjordes i Israel 2010 innebär det att vi nu har 
resultat från över 800 patienter. Fortsatt är vårt 
fokus på området monitorering av spridd 
bröstcancer, men dessa resultat öppnar upp för 
möjligheten att bredda applikationsområdet för 
DiviTum till operabel bröstcancer framgent.   

Totalt har vi nu över 10 studier omfattande mer än 
1.700 patienter inom bröstcancer området. Dessa 
studier skapar ett unikt värde för DiviTum och är 
grunden för kommersialiseringen av produkten. 

Vi har förstärkt organisationen med Otti Bengtsson 
Gref som ny FoU-direktör. Hennes kompetens är 
erfarenhet av att utveckla diagnostiska produkter 
som gått igenom regulatoriskt godkännande och 
kommersialisering. Utöver det har hon erfarenhet 
av produktion av denna typ av produkter samt en 
Executive MBA vilket gör henne idealisk för Biovica.  

Sammanfattningsvis arbetar vi träget vidare mot 
vårt mål; att lansera DiviTum för att patienter med 
spridd bröstcancer ska kunna få bästa behandling 
från dag ett. Vårt arbete med FDA-ansökan löper på 
enligt plan, vi redovisar goda studieresultat och vi 
följer vår kommersialiseringsplan. Vi har en unik 
produkt som möter ett viktigt behov på en attraktiv 
och stor marknad och bitarna finns nu på plats för 
att ta Biovica till nästa nivå. Jag ser fram emot den 
fortsatta resan med er alla.   

 

 
 
Anders Rylander  
Verkställande direktör



 
 

Biovica International AB (publ)  3 Delårsrapport 2 2019/2020 
 

Väsentliga händelser under perioden 

Klinisk valideringsplan fastlagd och tidsplan 
för FDA ansökan justerad 
Vi har tecknat ett avtal med ett ledande 
amerikanskt nätverk för cancerforskning, SWOG, i 
syfte att analysera patientprov från en större studie 
med DiviTum. Studieresultatet blir en viktig del av 
vår FDA ansökan. Utifrån återkoppling från FDA har 
vi lagt fast planen för skicka in 510(k)-ansökan i 
mitten av 2020. 

Årsstämma 
Årsstämma hölls den 29 augusti 2019. Till 
styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa 
årsstämma omvaldes: Lars Holmqvist, Maria 
Holmlund, Ulf Jungnelius, Anders Rylander och 
Jesper Söderqvist samt nyvaldes Henrik Osvald. Lars 
Holmqvist valdes till ordföranden för styrelsen. 
Beslut fattades om:  

• Riktlinjer för ersättning till ledande 
befattningshavare. 

• Process för att utse valberedning samt 
arbetsinstruktion för densamma.  

• Beslut om bemyndigande för styrelsen om att 
emittera nya aktier om max 20 % av nuvarande 
antal aktier. 

• Teckningsoptionsprogram till anställda om 
270 000 optioner. 

Väsentliga händelser efter periodens 
utgång 

Förstärker med ny FOU-direktör 
Otti Bengtsson Gref har anställts som ny FoU-
direktör och kommer att ingå i ledningsgruppen. 
Hon kommer närmast från rollen som FoU-chef på 
Cavidi. 

Otti Bengtsson Gref har en lång erfarenhet av 
ledande positioner inom FoU området i den 
kommersiella diagnostikindustrin. Hon innehade 
2010 till 2018 olika chefspositioner inom FoU på 
IDD, Thermo Fisher Scientific, och dessförinnan, 
2003 till 2010, var hon specialist, produktchef och 
slutligen chef för Product Management på Phadia. 
Otti Bengtsson Gref är i grunden Med. Lic i 
Immunologi och har även en Executive MBA. Hon 
tillträder tjänsten som FoU-direktör den 7:e januari 
2020.

DiviTum – Prognostisk markör för behandling med 
CDK4/6-hämmare  

DiviTum kan användas som en dynamisk, icke-
invasiv biomarkör för patienter med spridd 
bröstcancer som behandlas med endokrin terapi 
och palbociclib. Data kommer att presenteras vid 
San Antonio Breast Cancer Symposium, 10-14 
december 2019, världens största vetenskapliga 
kongress med fokus på bröstcancer. 

Det prognostiska värdet av DiviTum utvärderades i 
en prospektiv studie av 103 patienter med spridd 
bröstcancer som behandlades från maj 2016 till 
augusti 2018 på Institut Curie, Paris, med endokrin 
behandling och CDK4/6-hämmaren palbociclib. 
Plasmaprover samlades in före behandlingsstart 
och efter fyra veckors behandling. DiviTum 
användes för att mäta tymidinkinasaktivitet i 
proverna (pTKa). 

Låga DiviTum-värden jämfört med höga värden 
efter fyra veckor var förknippade med längre 
progressionsfri överlevnad (10,4 mot 4,7 månader) 
och total överlevnad (inte uppnådd respektive 20 
månader). Patienter med en progressionsfri 
överlevnad kortare tid än sex månader hade en 
signifikant högre pTKa-nivå vid fyra veckor (median 
256 Du/L mot 100 Du/L). 

”Vi har kliniskt validerat DiviTum i en väl utformad 
prospektiv studie med en kombination av 
målinriktad och endokrin behandling. Dessa 
lovande resultat är uppmuntrande eftersom de 
visar DiviTums potential att bli en kliniskt användbar 
dynamisk biomarkör för att övervaka effekten av 
palbociclib och endokrin behandling hos patienter 
med spridd bröstcancer”, säger prövningsledaren 
Dr Luc Cabel vid Institut Curie i Paris. 

DiviTum – Prognostisk markör för bröstcancer som 
kan opereras  
DiviTum är en stark prognostisk markör vid 
operabel bröstcancer. Resultaten kommer att 
presenteras på SABCS, 10-14 december 2019. 

Studien är en retrospektiv analys av serumprover 
från en randomiserad klinisk studie på 644 kvinnor 
med operabel bröstcancer (före klimakteriet med 
HR+ bröstcancer i stadie II-IIIB). Serumprover 
samlades in pre-operativt på operationsdagen. 
Efter fem år visade patienter med låga DiviTum-
värden före operation (den lägsta kvartilen, <25 
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procent) en sjukdomsfri överlevnadsgrad på 81 
procent mot 58 procent i gruppen med de högsta 
DiviTum-värdena (> 75 procent). 

”Vi är mycket glada över att se dessa nya 
intressanta resultat. De visar att pre-operativa 

DiviTum-värden som uppmätts i serum är en stark 
prognostisk markör vid operabel bröstcancer med 
potential att identifiera patienter med de mest 
aggressiva tumörerna för att kunna anpassa deras 
behandling”, säger studiens ansvarige prövare Dr. 
Luca Malorni, Prato Hospital, Italien. 

 

Finansiella kommentarer för koncernen 
 

Andra kvartalet - Omsättning och resultat  
Nettoomsättningen uppgick under perioden till 
1 249 (68) tkr. Försäljningen under perioden är till 
en kund på forskningsmarknaden som 
återkommande köpt kit under flera års tid för 
genomförande av kliniska studier.  

Aktiverat arbete för egen räkning uppgår till 2 011 
(1 655) tkr. De aktiverade utgifterna avser 
utvecklingsarbetet av DiviTum® för att mäta 
tymidinkinas (TK). 

Rörelsekostnaderna uppgår till -9 332 (-7 432) tkr. 
Kostnadsökningen jämfört med föregående år 
beror på att verksamhet startat i USA och att vi 
under perioden har haft hög aktivitet i DiviTum 
projektet. 

Rörelseresultatet för perioden uppgick till -5 990 
(-5 609) tkr. 

Finansnettot uppgick till -36 (46) tkr. Resultatet 
efter finansiella poster uppgick till -6 026(-5 563) 
tkr. Periodens resultat uppgick till -5 958 (-5 563) 
tkr.  

Antalet anställda den 31 oktober 2019 var 17 (17) 
varav 8 (8) kvinnor.  

Första halvåret - Omsättning och resultat  
Nettoomsättningen uppgick under perioden till 
1 616 (981) tkr. Försäljningen under perioden är på 
forskningsmarknaden till återkommande kunder 
som genomför kliniska studier.  

Aktiverat arbete för egen räkning uppgår till 3 369 
(2 851) tkr. De aktiverade utgifterna avser 
utvecklingsarbetet av DiviTum® för att mäta 
tymidinkinas (TK). 

Rörelsekostnaderna uppgår till -17 442 (-13 671) 
tkr. Kostnadsökningen jämfört med föregående år 
beror på att verksamhet startat i USA och att vi 
under perioden har haft hög aktivitet i DiviTum 
projektet. 

Rörelseresultatet för perioden uppgick till -12 087 
(-9 566) tkr. 

Finansnettot uppgick till -7 (-26) tkr. Resultatet 
efter finansiella poster uppgick till -12 094 (-9 592) 
tkr. Periodens resultat uppgick till -12 026 (-9 592) 
tkr.  

Antalet anställda den 31 oktober 2019 var 17 (17) 
varav 8 (8) kvinnor.  

Finansiell ställning, kassaflöde och 
investeringar  

Utgående likvida medel uppgår den 31 oktober 
2019 till 58 876 (31 268) tkr.  

Årets balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 
om totalt 3 369 (2 851) tkr.  

Investeringar i materiella anläggningstillgångar i 
form av inventarier uppgick under året till 3 524 (0) 
tkr. Hela förändringen är hänförlig till 
implementeringen av IFRS 16 och avser alltså 
leasing.  

Närståendetransaktioner  

Under året har företag företrädda av närstående till 
huvudägaren och styrelseledamoten Anders 
Rylander hyrt ut kontorslokaler till moderbolaget. 
Totala arvode för hyra har utgått med 99 tkr. 
Transaktionen har skett på marknadsmässiga 
villkor.  

Principer för delårsrapportens upprättande  

Redovisningsprinciper  

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med 
IAS 34 Delårsrapportering. Koncernen tillämpar 
årsredovisningslagen och International Financial 
Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av 
EU samt RFR 1 Kompletterande redovisningsregler 
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för koncerner vid upprättande av finansiella 
rapporter. Moderbolaget tillämpar 
årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för 
juridiska personer vid upprättande av finansiella 
rapporter. I övrigt överensstämmer tillämpade 
redovisningsprinciper med vad som framgår av 
årsredovisningen 2018/2019.  

Övergång till IFRS 16 Leasingavtal 
IFRS 16 har implementerats från den 1 maj 2019. 
IFRS 16 ersätter IAS 17 Leasingavtal, med nya 
redovisningskrav för leasetagare. Alla 
leasingkontrakt, utom kortfristiga och mindre 
leasingkontrakt, ska redovisas som en tillgång med 
nyttjanderätt och som en motsvarande skuld i 
leasetagarens balansräkning. Standarden innebär 
att de avtal som 2018/2019 redovisades som 

operationella leasingavtal redovisas fr.o.m. 1 maj 
2019 i denna rapport enligt IFRS16. Detta medför 
att kostnaden för dessa redovisas uppdelat i 
räntekostnader och avskrivningar. Biovica tillämpar 
den förenklade övergångsmetoden vilket medför 
att jämförelse siffrorna ej omräknats. Bolagets 
leasingportfölj består av sex avtal och omfattar 
leasingavtal för kontor och bilar. Ett avtal gällande 
kontorsutrustning bedömdes vara av mindre värde, 
dessa avtal faller inom undantaget för kortfristiga 
och mindre leasingavtal. 

Under perioden maj-oktober har effekten i 
resultaträkningen uppgått till 69 tkr och i 
balansräkningen till 4 720 tkr varav 824 är 
hänförligt till uppskjuten skatt som tidigare inte 
redovisats i siffrorna per den 1 maj. 

 

  
Rapporterad 

balansräkning 
Justering 

IFRS 16 

Justerad 
balans-
räkning 

tkr 2019-04-30 2019-05-01 2019-05-01 
        
TILLGÅNGAR       
Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten 31 560   31 560 
Patent 6 347   6 347 
Maskiner, inventarier, verktyg och installationer 2 917 3 618 6 535 
Summa anläggningstillgångar 40 825 3 618 44 443 
        
Varulager 446   446 
Kortfristiga fordringar 2 758   2 758 
Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar 16 831   16 831 
Summa omsättningstillgångar 20 035 0 20 035 
        
SUMMA TILLGÅNGAR 60 859 3 618 64 478 
        
EGET KAPITAL       
Summa eget kapital 52 098   52 098 
Summa långfristiga skulder 940 2 543 3 483 
Summa kortfristiga skulder 7 822 1 075 8 897 
        
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   60 859 3 618 64 477 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer  

Ett antal risker och osäkerhetsfaktorer är 
förknippade med bolagets verksamhet. För en 

utförligare beskrivning av riskerna se 
årsredovisningen för 2018/2019. Jämfört med 
årsredovisningen bedöms riskerna vara 
oförändrade. 
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Teckningsoptioner  

Program Till 
Optioner 

B-aktier 
Tecknings-

kurs 
Options-

pris Teckningsperiod 

Aktie-
kapital-
ökning 

Antal B-
aktier 

TO2 personal 200 000 25,00 0,54 29 mars 2017 - 30 mars 2020 13 333,33 200 000 

TO3 personal 200 000 21,90 0,44 30 augusti 2020 - 25 augusti 2021 13 333,33 200 000 

TO4 styrelse 175 000 19,50 0,94 25 augusti 2022 - 25 augusti 2023 11 666,67 175 000 

TO5 personal 270 000 17,16 1,23 25 augusti 2021 - 25 augusti 2022 18 000,00 270 000 

      56 333 845 000 
 
 
Omstämpling av aktier 

A-aktieägare kan begära omstämpling till B-aktier i 
slutet av varje kvartal. Omstämplingen har skett av 
42 488 aktier den 30 september 2019.  

 

 

2019-09-30 A-aktier B-aktier Totalt 
Före omstämpling 7 293 688 16 279 684 23 573 372 
Omstämpling  -42 488 42 488 0 
Efter omstämpling 7 251 200 16 322 172 23 573 372 

 

 

Nyckeltal för koncernen 
 Q2 Q2 maj-okt maj-okt Helår 
tkr 19/20 18/19 19/20 18/19 18/19 
Nettoomsättning  1 249 68 1 616 981 3 005 
Rörelseresultat  -5 990 -5 609 -12 087 -9 566 -21 718 
Periodens resultat -5 958 -5 563 -12 026 -9 592 -21 556 
Aktiverade FoU-kostnader 2 011 1 655 3 369 2 851 6 464 
Aktiverade FoU-kostn i % av 
rörelsekostn -22 -22 -19 -21 -22 
Resultat per aktie före utspädning -0,25 -0,32 -0,51 -0,55 -1,23 
Resultat per aktie efter utspädning  -0,24 -0,31 -0,49 -0,53 -1,18 
Likvida medel vid periodens slut  58 876 31 268 58 876 31 268 16 831 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten -7 141 -4 763 -11 090 140 -17 967 
Periodens kassaflöde  -9 338 -6 374 42 038 -10 859 -25 295 
Eget kapital  96 540 64 061 96 540 64 061 52 097 
Eget kapital per aktie  4,10 3,65 4,10 3,65 2,96 
Soliditet (%)  89 91 89 91 86 
Genomsnittligt antal anställda  17 17 17 17 16 

 

Samma definitioner tillämpas som i senast avgivna årsredovisning 2018/2019. 
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Koncernresultaträkning och rapport över totalresultatet i sammandrag 

tkr kv 2 19/20 kv 2 18/19 
maj-okt 

19/20 
maj-okt 

18/19 
maj-apr 

18/19 
Nettoomsättning 1 249 68 1 616 981 3 005 
Övriga intäkter 166 107 371 346 932 
Aktiverat arbete för egen räkning 2 011 1 655 3 369 2 851 6 464 
Förändring av lagervaror under 
tillverkning -83 -8 – -73 43 
  3 343 1 823 5 355 4 105 10 444 
            
Materialkostnader -26 -355 -306 -515 -875 
Övriga externa kostnader -2 969 -2 130 -5 869 -4 237 -11 962 
Personalkostnader -5 049 -4 271 -9 199 -7 502 -16 245 
Avskrivningar  -1 288 -675 -2 068 -1 414 -3 020 
Övriga kostnader – 0 – -2 -60 
Rörelseresultat -5 990 -5 609 -12 087 -9 566 -21 718 
            
Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter -58 -1 – – 229 
Räntekostnader och liknande poster 22 47 -7 -26 -35 
Resultat före skatt -6 026 -5 563 -12 094 -9 592 -21 524 
            
Skattekostnad 68 – 68 – -32 
Periodens resultat -5 958 -5 563 -12 026 -9 592 -21 556 
            
Koncernens rapport över totalresultatet           
Periodens resultat  -5 958 -5 563 -12 026 -9 592 -21 556 
Poster som senare kan komma att omklassificeras till resultaträkningen   
Valutakursdiff. utl. nettoinvest. – – – – –  
Periodens övriga totalresultat – – – – –  

Periodens summa totalresultat -5 958 -5 563 -12 026 -9 592 -21 556  

             
Resultat per aktie            
Resultat per aktie, före utspädning 
(kronor) -0,25 -0,32 -0,51 -0,55 -1,23 

 

Genomsnittligt antal aktier före 
utspädning 23 573 372 17 573 372 23 573 372 17 573 372 17 573 372 

 

Resultat per aktie, efter utspädning 
(kronor) -0,24 -0,31 -0,49 -0,53 -1,18 

 

Genomsnittligt antal aktier efter 
utspädning 24 418 372 17 968 332 24 418 372 17 968 332 18 343 372 
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Koncernens rapport över finansiell ställning i sammandrag 
 

tkr 2019-10-31 2018-10-31 2019-04-30 
        
TILLGÅNGAR       
Immateriella anläggningstillgångar 40 138 35 432 37 907 
Maskiner, inventarier, verktyg och installationer 2 429 2 550 2 917 
Nyttjanderättstillgångar 3 083 – – 
Uppskjuten skattefordran 892 – 0 
Summa anläggningstillgångar 46 541 37 982 40 825 
        
Varulager 272 330 446 
        
Kundfordringar 1 504 4 1 732 
Kortfristiga fordringar 1 044 706 1 026 
Likvida medel 58 876 31 268 16 831 
Summa omsättningstillgångar 61 696 32 308 20 035 
        
SUMMA TILLGÅNGAR 108 237 70 291 60 859 
        
EGET KAPITAL       
        
Aktiekapital 1 572 1 172 1 172 
Övrigt tillskjutet kapital 176 868 133 776 133 776 
Balanserat resultat inklusive årets resultat  -81 900 -70 887 -82 850 
Summa eget kapital 96 540 64 061 52 097 
        
SKULDER       
Uppskjuten skatteskuld 753 – – 
Leasingskuld 2 763 – – 
Övriga långfristiga skulder 431 571 940 
Summa långfristiga skulder 3 947 571 940 
        
Kortfristiga skulder 8 181 5 658 7 822 
        
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   108 668 70 291 60 859 
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital i sammandrag 
 

tkr 
Aktie-

kapital 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital 
Balanserat 

resultat 
Årets 

resultat  

Summa 
eget 

kapital 
IB per 1 maj 2018 1 172 133 776 -43 225 -18 010 73 713 
Disposition enligt beslut av årets 
stämma     -18 010 18 010 – 
Justering     -59   -59 
Omräkningsdifferens         – 
Periodens resultat       -21 556 -21 556 
UB per 30 april 2019 1 172 133 776 -61 294 -21 556 52 097 
Disposition enligt beslut av årets 
stämma     -21 556 21 556 – 
Justering     -215   -215 
Nyemission 400 56 282     56 682 
Omräkningsdifferens   0     0 
Periodens resultat       -12 026 -12 026 
UB per 31 oktober 2019 1 572 190 058 -83 065 -12 026 96 540 

 
 
 
 
Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag 
  kv 2 kv 2 maj-okt maj-okt maj-apr 

tkr 19/20 18/19 19/20 18/19 18/19 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar i rörelsekapital -5 121 -4 901 -10 639 -7 937 -17 788 
Förändringar i rörelsekapital -2 020 138 -451 140 -179 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -7 141 -4 763 -11 090 -7 798 -17 967 
            

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 540 -1 612 -2 897 -3 062 -7 329 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -657 – 56 025 – – 
Periodens kassaflöde -9 338 -6 374 42 038 -10 859 -25 296 
            
Likvida medel vid periodens början 68 207 37 642 16 831 42 127 42 127 
Omräkningsdifferens likvida medel 7 – 7 – – 
Likvida medel vid periodens slut 58 876 31 268 58 876 31 268 16 831 
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag 
  kv 2 kv 2 maj-okt maj-okt maj-apr 
tkr 19/20 18/19 19/20 18/19 18/19 
            
Nettoomsättning 1 249 68 1 616 981 3 005 
Förändring av lagervaror under tillverkning -83 -8 – -73 751 
Aktiverat arbete för egen räkning 2 011 1 655 3 369 2 851 6 464 
Övriga rörelseintäkter 131 107 336 346 43 
Omsättning 3 308 1 823 5 321 4 105 10 263 
            
Handelsvaror -26 -355 -306 -515 -875 
Övriga externa kostnader -4 059 -2 080 -7 520 -4 237 -12 638 
Personalkostnader -4 388 -4 271 -8 121 -7 502 -15 736 
Avskrivningar -710 -707 -1 422 -1 414 -2 840 
Övriga rörelsekostnader – 0 – -2 -60 
Rörelsenskostnader -9 184 -7 413 -17 369 -13 671 -32 149 
Rörelseresultat -5 875 -5 591 -12 048 -9 566 -21 886 
            
Finansnetto -192 45 -128 -26 280 
Resultat före skatt -6 067 -5 546 -12 176 -9 592 -21 606 
            
Inkomstskatt – – – – – 
Periodens resultat -6 067 -5 546 -12 176 -9 592 -21 606 
            
Resultat per aktie           
Resultat per aktie, före utspädning (kronor) -0,26 -0,32 -0,52 -0,55 -1,23 
Genomsnittligt antal aktier före utspädning 23 573 372 17 573 372 23 573 372 17 573 372 17 573 372 
Resultat per aktie, efter utspädning (kronor) -0,25 -0,31 -0,50 -0,53 -1,19 
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 24 418 372 17 968 372 24 418 372 17 968 372 18 143 372 

 
 

 
Totalresultatet överensstämmer med periodens resultat.  
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Moderbolagets balansräkning i sammandrag 

tkr 2019-10-31 2018-10-31 2019-04-30 

        

TILLGÅNGAR       

Immateriella anläggningstillgångar 40 138 34 346 37 907 

Maskiner och inventarier 1 516 2 053 1 801 

Finansiella anläggningstillgångar 1 237 173 300 

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 42 891 36 571 40 008 
  –     

Varulager 272 338 446 

Kortfristiga fordringar 2 584 1 574 3 738 

Likvida medel 57 778 36 685 15 779 

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 60 634 38 597 19 963 

    

SUMMA TILLGÅNGAR 103 526 75 168 59 972 

        

EGET KAPITAL       

Summa bundet eget kapital 178 234 14 038 19 307 

Summa fritt eget kapital -81 722 55 527 32 699 

SUMMA EGET KAPITAL 96 512 69 565 52 005 

        

SKULDER       

Summa långfristiga skulder – 100 – 

Summa kortfristiga skulder 7 014 5 503 7 966 

SUMMA SKULDER 7 014 5 603 7 966 

        

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  103 526 75 168 59 972 
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Styrelsens intygande 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av företagets 
och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som 
företaget och de företags som ingår i koncernen står inför.  
 
Uppsala den 5 december 2019 
 
 
 
Lars Holmqvist Jarl Ulf Jungnelius  
Styrelseordförande Ledamot 
 
 
 
Maria Holmlund Jesper Söderqvist 
Ledamot  Ledamot 
 
 
 
Henrik Osvald Anders Rylander 
Ledamot Ledamot, Verkställande direktör 
 
 

Rapporten har granskats av bolagets revisor. 

 

Kommande rapporttillfällen  

Delårsrapport 3: november - januari 2020 12 mars 2020 
Delårsrapport 4: februari – april 2020 12 juni 2020 
 

 

För ytterligare information, kontakta:  
Anders Rylander, VD  Cecilia Driving, EVP CFO/HR/IR 
Telefon: +46 (0)18-44 44 835  Telefon +46 (0)73 125 92 47 
E-post: anders.rylander@biovica.com  E-post: cecilia.driving@biovica.com  
 
Biovica International AB (publ), 556774-6150 
Dag Hammarskjölds väg 54B 
752 37 Uppsala 
018-44 44 830 
 
 
 
 
Biovica – Bästa behandling från dag ett 
Biovica utvecklar och kommersialiserar blodbaserade test i syfte att utvärdera effekten av cancerbehandlingar. Genom att 
mäta en biomarkör som finns i blodet ger Biovicas test DiviTum® ett mått på celltillväxten. Testet har i flertalet kliniska 
studier framgångsrikt tidigt lyckats besvara om den behandling som satts in är effektiv. Det första applikationsområdet för 
DiviTum är behandlingseffekt vid spridd bröstcancer. Biovicas vision är att alla cancerpatienter ges en optimal behandling 
från första dagen. Biovica samarbetar med världsledande cancerinstitut och läkemedelsbolag. DiviTum är CE-märkt och 
registrerat hos svenska Läkemedelsverket. Biovicas aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market (BIOVIC B). FNCA 
Sweden AB är bolagets Certified Adviser, info@fnca.se, 08-528 00 399. För mer information, besök gärna www.biovica.com.   
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