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Finansiell sammanfattning  
juli-september
• Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till  

21 432 (16 416) KSEK vilket motsvarade en ökning med 
31% jämfört med motsvarande period 2019.

• Resultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick 
till -10 417 (-4 029) KSEK. Detta motsvarade en EBITDA 
marginal om -48,6% (-24,5%).

• Resultat efter av- och nedskrivningar (EBIT) uppgick till  
-11 700 (-5 093)  KSEK vilket motsvarade en EBIT margi-
nal om -54,6% (-31,0%).

• Kvartalets resultat var -13 423 (-4 938) KSEK och resul-
tatet per aktie före och efter utspädning var -0,58 (-0,25) 
SEK.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten före föränd-
ringar i rörelsekapital uppgick till -8 472 (-3 913) KSEK. 

• Kassaflödet från investeringar uppgick till -22 031  
(-12 733) KSEK.

• Totala kassaflödet uppgick till -27 377 (-15 250) KSEK. 

• Likvida medel vid periodens utgång uppgick till  
406 346 (122 152) KSEK.

Finansiell sammanfattning 
januari-september
• Nettoomsättningen för perioden upp-

gick till 95 773 (51 589) KSEK vilket 
motsvarade en ökning med 86% jäm-
fört med motsvarande period 2019.

• Resultatet före av- och nedskrivningar 
(EBITDA) uppgick till -9 990(-9 000)  
KSEK. Detta motsvarade en EBITDA margi-
nal om -10,4% (-17,4%).

• Resultat efter av- och nedskrivningar (EBIT) uppgick till  
-13 535 (-12 130) KSEK vilket motsvarade en EBIT margi-
nal om -14,1% (-23,5%).

• Periodens resultat var -15 317 (-9 632) KSEK och perio-
dens resultat per aktie före och efter utspädning var -0,67 
(-0,49) SEK.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten före föränd-
ringar i rörelsekapital uppgick till - 7 581 (-7 840) KSEK. 

• Kassaflödet från investeringar uppgick till -53 984  
(-36 829) KSEK.

• Totala kassaflödet uppgick till -58 065 (-37 386) KSEK.
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FFiinnaannssiieellll  ssaammmmaannffaattttnniinngg  jjuullii--sseepptteemmbbeerr  

• Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 
21 432 (16 416) KSEK vilket motsvarade en ökning 
med 31% jämfört med motsvarande period 2019. 

 
• Resultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) 

uppgick till -10 417 (-4 029) KSEK. Detta 
motsvarade en EBITDA marginal om -48,6% 
(-24,5%). 

 
• Resultat efter av- och nedskrivningar (EBIT) 

uppgick till -11 700 (-5 093) KSEK vilket 
motsvarade en EBIT marginal om -54,6% (-31,0%). 

 
• Kvartalets resultat var -13 423 (-4 938) KSEK och 

resultatet per aktie före och efter utspädning 
var -0,58 (-0,25) SEK. 

 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten före 

förändringar i rörelsekapital uppgick till -8 472   
(-3 913) KSEK.  

 
• Kassaflödet från investeringar uppgick till -22 031  

(-12 733) KSEK. 
 

• Totala kassaflödet uppgick till -27 377 (-15 250) 
KSEK.  

 
• Likvida medel vid periodens utgång uppgick till  

406 346 (122 152) KSEK. 
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• Nettoomsättningen för perioden uppgick till 
95 773 (51 589) KSEK vilket motsvarade en ökning 
med 86% jämfört med motsvarande period 2019. 

 
• Resultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) 

uppgick till -9 990 (-9 000) KSEK. Detta motsvarade 
en EBITDA marginal om -10,4% (-17,4%). 

 
• Resultat efter av- och nedskrivningar (EBIT) 

uppgick till -13 535 (-12 130) KSEK vilket 
motsvarade en EBIT marginal om -14,1% (-23,5%). 

 
• Periodens resultat var -15 317 (-9 632) KSEK och 

periodens resultat per aktie före och efter 
utspädning var -0,67 (-0,49) SEK. 

 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten före 

förändringar i rörelsekapital uppgick till -7 581    
(-7 840) KSEK.  

 
• Kassaflödet från investeringar uppgick till -53 984  

(-36 829) KSEK. 
 

• Totala kassaflödet uppgick till -58 065 (-37 386) 
KSEK.  
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Väsentliga händelser under perioden

Kvartal 1

• Sedana Medical donerade AnaConDa med tillbehör till två 
sjukhus i Kina (Wuhan och Zhejiang) i och med utbrottet av 
covid-19 pandemin.

 

Kvartal 2

• Bolaget meddelade i början av april en betydligt högre till- 
växttakt för första kvartalet 2020 än förväntat. Omsättning-
en för första kvartalet 2020 blev 34 miljoner kronor vilket 
motsvarade en tillväxt på runt 90 procent jämfört  med 
samma period föregående år.

• Sedana Medical meddelade i början av maj att bolaget kom-
mer att ge ekonomiskt stöd till en multinationell inhalations-
sederingsstudie i covid-19-relaterad ARDS, akut lungsvikt. 
Studien (ISCA) genomförs på intensivvårdsavdelningar i 
flera europeiska länder.

 

• I maj inkluderades den första patienten i SESAR-studien, 
som jämför inhalationssedering och intravenös sedering för 
patienter med ARDS. Studien drivs i Frankrike och Sedana 
Medical bidrar med ekonomiskt stöd och studiematerial. 

• På Sedana Medicals årsstämma godkändes alla förslag från 
styrelse och valberedning. Till nästa årsstämma omvaldes 
sittande styrelseledamöter samt nyvaldes Christoffer Ro-
senblad. Stämman beslutade om nyval av Öhrlings Pricewa-
terhouseCoopers AB till revisor för tiden intill slutet av nästa 
årsstämma, med den auktoriserade revisorn Leonard Daun 
som huvudansvarig revisor.   

• Samtliga teckningsoptioner i bolagets incitamentsprogram 
2017/21 utnyttjades av optionsinnehavarna vilket medförde 
en ökning av antalet aktier och röster i bolaget med 310 149.

• Sedana Medical meddelade i juni att bolaget slutit avtal med 
distributörer i Bulgarien, Cypern, Grekland, Slovakien och 
Tjeckien. Genom att expandera i Östeuropa vill bolaget stärka 
sin position inför kommande marknadslansering av sin terapi. 

Kvartal 3

• Den 1 juli meddelade Sedana Medical att man erhållit 
marknadsgodkännande i Saudiarabien för sin medicintekniska 
produkt AnaConDa, samt att distributionsavtal slutits med 
distributörer i Saudiarabien, Förenade Arabemiraten och 
Oman. Försäljningen väntas komma igång inom kort i Saudi- 
arabien och inom några månader i de andra länderna.

• Den 10 juli meddelade Sedana Medical top line-resultat för 
bolagets registreringsgrundande fas 3-studie för läkemed-
let IsoConDa. Studien nådde sitt primära mål; att visa att 

IsoConDa (isofluran), administrerat med AnaConDa, är en 
effektiv sederingsmetod, för ventilatorvårdade intensiv-
vårdspatienter, som inte är sämre än propofol.

• Den 19 augusti meddelade Sedana Medical att man tecknat 
ett distributionsavtal för försäljning i Australien och Nya 
Zeeland med distributören Device Technologies. Eftersom 
AnaConDa redan har marknadsgodkännande på bägge mark-
naderna kan försäljningen starta omedelbart.

Väsentliga händelser efter periodens 
utgång 
• Sedana Medical meddelade den 5 oktober att Susanne 

Andersson utsetts till ny CFO i bolaget, med tillträde under 
första kvartalet 2021. Susanne Andersson efterträder Maria 
Engström som på eget initiativ väljer att lämna posten som 
CFO. Maria Engström övergår till en rådgivande roll för Se-
dana Medicals ledning när Susanne Andersson har tillträtt.

 

• Sedana Medical tillkännagav under början av oktober att 
Storbritanniens National Institute for Health and Care 
Excellence (NICE) har utfärdat en Medtech Innovation 
Briefing (MIB) om användningen av AnaConDa som ett 
alternativ till intravenös sedering vid intensivvård. 

Utsikter 2020 - covid-19
Sedana Medical har under tredje liksom andra kvartalets 
utgång sett en, i jämförelse med perioden mars-maj tidig-
are i år, normaliserad men fortsatt positiv försäljningsut-
veckling till följd av covid-19-pandemin. 

Takten i försäljningsökningen har dock minskat under 
tredje kvartalet jämfört med perioden mars-maj i år. 
Detta sammanfaller med att smittspridningen av covid-19 
dämpats i framförallt Europa, där Sedana Medical har sin 
huvudsakliga försäljning.

För helåret 2020 kan Sedana Medical inte göra en bedömn-
ing av försäljningsutvecklingen på grund av osäkerheterna 
som följer av covid-19-pandemin. Dessa osäkerheter 
utgörs av allt ifrån klinikers benägenhet och möjlighet 
att använda nya sederingsmetoder under en kristid till 
eventuell brist eller minskad tillgång på intravenösa sed-
eringsläkemedel vid en eventuell andra eller tredje våg av 
covid-19-pandemin.
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Sedana Medical arbetar för att utveckla inhalationsseder-
ing med AnaConDa och IsoConDa till att bli en ny global 
standardbehandling inom intensivvård. Det tredje kvartalet 
inleddes på bästa sätt med positiva top line-resultat1  från 
vår registreringsgrundande fas 3-studie SED-001, som ligger 
till grund för registreringen av vårt kommande läkemedel för 
inhalationssedering – den viktigaste milstolpen för bolaget 
på många år. Därutöver präglades verksamheten fortsatt av 
covid-19-pandemin men också av ett intensivt arbete, dels 
med att färdigställa ansökan om ett europeiskt marknads-
godkännande, dels med förberedelser inför vår kommande 
USA-expansion. 

Covid-19-pandemin sätter stark prägel på hela vår verksam-
het eftersom IVA-sedering är just den behandling som svårt 
sjuka covid-19-patienter många gånger behöver. Eftersom 
vår behandling leder till potentiellt färre biverkningar och 
bättre syreupptag i lungorna, har efterfrågan på AnaConDa 
och tillbehör varit stark under året. En ytterligare bidragande 
orsak till den starka efterfrågan är att behandlingen bidrar 
till ökad patientkapacitet på IVA vilket varit viktigt under 
pandemin. 

I kvartalet ökade försäljningen med 31 procent räknat i SEK 
(39% rensad för valutafluktuationer), vilket vi tolkar som att 
det initiala försäljningstrycket på grund av pandemin har min-
skat i takt med minskat antal covid-19 patienter på intensiv-
vårdsklinikerna, men att klinikerna fortsätter att efterfråga 
vår behandling för andra patienter än just covid-19-patienter.

Försäljningen har varit stark i flertalet europeiska länder. 
Även utanför Europa, bland annat i Kanada och Mexiko, har 
intresset varit stort och försäljningen ökar successivt. Det 
ökade intresset är troligtvis till viss del en effekt av pan-
demin, men beror också på att vi har en ny distributör i Mex-
iko. I Kanada har vi nu fått en bredd av kliniker som använder 
AnaConDa, bland annat i en ny prövarinitierad studie. 

Vår strategiska planering för hur vi ska nå vår vision att göra 
inhalationssedering till en ny global standardmetod inom 
intensivvården bygger på tre steg:

• Att få AnaConDa godkänd på så många marknader som 
möjligt för att möjliggöra användning, bygga erfarenhet, 
stödja prövarinitierade studier samt för att kunna göra 
registreringsgrundande non-inferiority studier som visar 
att inhalationssedering är en lika bra sederingsmetod som 
dagens standardbehandling.

• Att få läkemedlet IsoConDa godkänt och tillika terapin, 
i ett första steg i EU och senare på fler marknader. Terapin 
kommer i och med detta gå från off-label till fullt godkänd. 

Vi säljer därmed hela terapin inklusive både läkemedel och de 
medicintekniska produkter som ingår (i EU beräknas detta från 
andra halvåret 2021).

• Att med hjälp av fler studier säkerställa medicinsk evi-
dens som visar att inhalationssedering är en bättre och mer 
kostnadseffektiv behandling jämfört med dagens standard-
behandling. Detta kan göras genom att bland annat påvisa 
signifikanta fördelar gällande uppvakningstider, kortare tid till 
extubering, färre biverkningar som tex delirium, större andel 
spontandning hos patienterna, bättre syreupptag, kortare 
IVA-behandlingstider etc. På så sätt kommer behandlingen 
att vinna mark och inkluderas i nationella rekommendationer 
och succesivt ta platsen som en ny standardbehandling i hela 
världen.

Vår registreringsgrundande studie, SED-001, är det enskilt 
största framsteget för inhalationssedering sedan AnaConDa 
utvecklades och vi är oerhört stolta över att ha genomfört 
världens största studie av inhalationssedering inom intensiv-
vård. Baserat på det fina top line-resultatet från studien som 
vi publicerade i början av kvartalet, har vi arbetat hårt för att 

Vår registreringsgrundande studie, 

SED-001, är det enskilt största     

VD HAR ORDET

1 Toplineresultaten för IsoConDa-studien gäller de kvalitetskontrollerade  
resultaten för primära utfallet och biverkningar. Analyserna för de sekundära  
och explorativa utfallen är inte sammanfattade i toplineresultaten.

framsteget för inhalationssedering sedan 

AnaConDa utvecklades.
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sammanställa en ansökan om marknadsgodkännande som vi 
ska skicka in så snart som möjligt under sista kvartalet i år, 
vilket gör att vi är på god väg att nå det andra steget på vägen 
att uppfylla vår vision.

I en första registreringsrunda skickar vi in ansökan för 15 EU-
länder, plus Storbritannien som på grund av Brexit har en egen 
nationell process. Om allt går väl räknar vi med ett godkän-
nande under andra halvåret 2021. Efter det kan en ansökan för 
en andra grupp av EU-länder lämnas, in vilket normalt tar 6 
månader att erhålla godkännande för.  

Under kvartalet har det även gjorts framsteg i flera av de 
prövarinitierade studier som vi stöttar. Det är bland annat my-
cket glädjande att se att både INASED och SESAR har kommit 
igång och att studierna har kunnat fortlöpa trots pandemin. 
SESAR genomförs med syftet att visa att inhalationssedering 
med AnaConDa har lungprotektiva egenskaper i jämförelse 
med propofol samt bland annat ökad överlevnad som resul-
tatmål. INASED genomförs med syftet att visa en minskad 
förekomst av delirium och förbättrad kognitiv återhämtning 
efter sedering med AnaConDa.

Genom den här typen av prövarinitierade studier, samt redan 
publicerade data och de egna studier som vi tex planerar i USA 
nästa år, samlar vi evidens som kommer att ligga till grund för 
ett paradigmskifte inom intensivvården. Vi kommer att fortsät-
ta att stötta denna typ av studier då det är ett viktigt stöd i vår 
fortsatta regulatoriska och kommersiella expansion. 

När vi nu närmar oss kommersialisering i Europa har vårt 
arbete koncentrerats till lanseringsaktiviteter. En nyckelfaktor 
för en lyckad kommersialisering är acceptans från betalare i 
sjukvårdssystemen. Därför var det mycket glädjande att se att 
NICE i Storbritannien (National Institute for Clinical Excel-
lence) utfärdade en MIB (Medtech Innovation Briefing) om 
användningen av AnaConDa som ett alternativ till intravenös 
sedering vid intensivvård. NICE ansvarar för att ge nationell 
vägledning om behandlingar för den offentliga sjukvården i 
Storbritannien. 

MIB-dokumentet hänvisar till fem analyser av totalt 1 098 
patienter som visar att inhalationssedering med AnaConDa 
är lika effektiv som intravenös sedering och kan ge minskad 
ventilatortid. 

Det var mycket uppmuntrande att se bredden av positiva 
uttalanden från de kliniska experterna i MIB-dokumentet. Att 
erhålla en så positiv MIB från NICE, utan att behandlingen 
ännu är fullt godkänd, är ett starkt erkännande och bådar 
gott inför framtida rekommendationer från andra rådgivande 
institut och kommande dialoger med betalare.

Förberedelserna inför nästa års amerikanska fas 3-studier har 
under kvartalet varit intensiva. För att bekräfta och säkerställa 
effekt och säkerhet kommer två kliniska, randomiserade och 
blindade studier om vardera cirka 250 patienter att genom-
föras. Vi har utsett ett CRO som vi kommer att samarbeta med 
och har redan intresse från över 30 centra att delta i studierna. 
Det är välrenommerade centra samt prövare som hittills visat 
intresse och planen är att ha cirka 40 amerikanska centra i 
studierna.

Vi arbetar för att kunna lämna in en IND-ansökan (Inves-
tigational New Drug) under första delen av 2021 för att få 
tillstånd att starta studierna. Ett IND-godkännande förutsät-
ter att de påbörjade toxicitetsstudierna är klara. Det är därför 
glädjande att kunna konstatera att dessa studier går framåt i 
god takt och enligt plan. Beroende på hur pandemin utvecklas 
räknar vi med att kunna erhålla ett IND-godkännande före 
sommaren för att kunna inkludera första patient i vardera 
studie under andra halvåret 2021. 

Vi ser fram emot att starta studierna och känner oss väl för-
beredda. Vårt arbete med den europeiska studien har lärt oss 
mycket som vi har nytta av vid utformningen och utförandet av 
de amerikanska studierna. Målet är att nå en USA-registrering 
2024 och under 2022 kommer vi att besluta om vår kommer-
sialiseringsstrategi för USA. 

Sammantaget lägger vi ytterligare ett oerhört intensivt men 
framgångsrikt kvartal till handlingarna. Jag ser fram emot att 
återkomma till er.

Christer Ahlberg, VD och koncernchef



SEDANA MEDICAL Q3 2020 | SID 6

SEDANA MEDICAL är en svensk medicinteknikkoncern på väg 
att även bli en läkemedelskoncern. Sedana Medical utvecklar, 
tillverkar och säljer den medicintekniska produkten AnaConDa 
samt tillbehör till denna. AnaConDa bygger på en patenterad 
teknologi för förgasning och reflektion av anestesigaser.  
Produkten är godkänd för administration av inhalations- 
anestetikum i flera länder i världen och används idag bl a av 
intensivvårdskliniker. 

En större klinisk registreringsstudie har avslutats och kommer 
att utgöra underlag för att få läkemedelskandidaten IsoConDa® 
(isofluran) godkänt för inhalationssedering inom intensivvården 
i Europa tillsammans med AnaConDa. Bolaget har påbörjat ett 
registreringsarbete för AnaConDa och IsoConDa i USA samt 
undersöker för närvarande även registreringsmöjligheter för 
IsoConDa i Japan.

Sedana Medical bedriver egen försäljningsverksamhet från ett 
antal länder i Europa via dotterbolag och filialer till Sedana 
Medical AB (publ) som är moderbolag i koncernen. Tyskland 
är i särklass koncernens största marknad med ca 75% av den 
totala omsättningen. 

Bolaget bedriver forskning och utveckling av medicinteknik på 
Irland. Sedana Medicals huvudkontor är baserat i Stockholm, 
Sverige. I juni 2017 noterades bolagets aktie på Nasdaq First 
North Growth Market Sweden’s handelsplats.
 

STÖRSTA AKTIEÄGARNA VID PERIODENS UTGÅNG 

Aktieägandet i bolaget vid utgången av perioden:

SEDANA MEDICAL I KORTHET

Sedana Medical, delårsrapport, kvartal 3, januari-september 2020 

 

 
 
 

 
 

SSeeddaannaa  MMeeddiiccaall  ii  kkoorrtthheett  

Sedana Medical är en svensk medicinteknikkoncern på 
väg att även bli en läkemedelskoncern. Sedana Medical 
utvecklar, tillverkar och säljer den medicintekniska 
produkten AnaConDa samt tillbehör till denna. 
AnaConDa bygger på en patenterad teknologi för 
förgasning och reflektion av anestesigaser. Produkten 
är godkänd för administration av 
inhalationsanestetikum i flera länder i världen och 
används idag bland annat av intensivvårdskliniker.  
 
En större klinisk registreringsstudie har avslutats och 
kommer att utgöra underlag för att få 
läkemedelskandidaten IsoConDa® (isofluran) godkänt 
för inhalationssedering inom intensivvården i Europa 
tillsammans med AnaConDa. Bolaget har påbörjat ett 
registreringsarbete för AnaConDa och IsoConDa i USA 
samt undersöker för närvarande även 
registreringsmöjligheter för IsoConDa i Japan. 
 
Sedana Medical bedriver egen försäljningsverksamhet 
från ett antal länder i Europa via dotterbolag och filialer 
till Sedana Medical AB (publ) som är moderbolag i 
koncernen. Tyskland är i särklass koncernens största 
marknad med ca 75% av den totala omsättningen.  
 
Bolaget bedriver forskning och utveckling av 
medicinteknik på Irland. Sedana Medicals huvudkontor 
är baserat i Stockholm, Sverige. I juni 2017 noterades 
bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market 
Sweden’s handelsplats. 

SSttöörrssttaa  aakkttiieeääggaarrnnaa  vviidd  ppeerriiooddeennss  
uuttggåånngg  
  
Aktieägandet i bolaget vid utgången av perioden: 

 

  

AAnnttaall  aakkttiieerr AAnnddeell
Handelsbanken Fonder 2 213 763 9,61%
Swedbank Robur Fonder 2 035 895 8,83%
Linc AB 1 899 701 8,24%

Anders Walldov direkt och indirekt 
(Brohuvudet AB)

1 650 000 7,16%

Sten Gibeck 1 219 944 5,29%
Ola Magnusson direkt och indirekt 
(Magiola AB)

1 157 246 5,02%

Öhman Fonder 743 416 3,23%
Berenberg Funds 697 004 3,02%
Tredje AP-fonden 515 000 2,23%
Anades Ltd. 476 478 2,07%
Nordnet Pensionsförsäkring 465 591 2,02%
Avanza Pension 452 608 1,96%
Tedsalus AB (Thomas Eklund) 416 616 1,81%
Highclere International Investors LLP 364 798 1,58%
Philip Earle 304 751 1,32%
Femton största aktieägare 14 612 811 63,41%
Övriga * 8 433 929 36,59%
TToottaalltt  23 046 740 100,00%

* VD's innehav är 259 000 aktier.
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Registreringsutveckling
REGISTRERINGEN AV LÄKEMEDLET ISOCONDA® (ISOFLURAN) I 

EUROPA

Arbetet med att registrera läkemedelskandidaten IsoConDa i 
Europa pågår. Den, tillsammans med AnaConDa, kommer att 
ge oss tillgång till hela potentialen i marknaden för inhala-
tionssedering. För att lyckas med detta har bolaget genomfört 
en pivotal fas 3-klinisk registreringsstudie i Tyskland och 
Slovenien. I juli 2020 meddelade bolaget att man uppnått det 
primära målet med studien; att visa att IsoConDa admi-
nistrerat med AnaConDa är en effektiv sederingsmetod för 
ventilatorvårdade intensivvårdspatienter som inte är sämre än 
dagens intravenösa standardsedering med propofol.

Bolaget planerar att lämna in ansökan om marknadsgodkän-
nande av IsoConDa i 16 europeiska länder i en första ansök-
ningsrunda under fjärde kvartalet 2020 och förväntar sig en 
registrering av IsoConDa i Europa under andra halvan av 2021. 

REGISTRERINGSSTUDIEN SED-001

Bolagets pivotala fas 3-studie är nödvändig för en komplett 
dossier och för att registrera läkemedlet tillika hela terapin. 
Studien har avslutats under 2020 och förberedelser för en 
europeisk ansökan pågår.

SED-001-studien är designad som en non-inferiority-studie, 
vilket innebär att dess primära syfte var att visa att inhala-
tionssedering med isofluran inte är sämre än propofol på att 
upprätthålla en adekvat sederingsnivå. SED-001 är en öppen 
randomiserad studie som inkluderar 300 patienter behandlade 

VERKSAMHETENS UTVECKLING  
UNDER PERIODEN

antingen med inhalationssedering med isofluran administrerat 
med AnaConDa eller med intravenös propofol.  Top line-resul-
taten från studien som publicerades i början av juli visade att 
de primära målen uppfyllts. Dessa mål är i sig tillräckliga som 
grund för en ansökan om marknadsgodkännande för IsoCon-
Da i Europa.

De sekundära målen är bland annat tid till uppvaknande, andel 
tid med spontan andning, behov av smärtstillande, IVA- och 
ventilatorfria dagar samt organfunktion över tid. De sekundä-
ra målen i IsoConDa-studien analyseras för närvarande och 
kommer att presenteras tillsammans med det primära målet i 
en vetenskaplig tidskrift i början av 2021. 

PEDIATRISKA STUDIEN SED-002

I februari 2019 fick Sedana Medical godkänt för studieplanen 
på barn (PIP, Paediatric Investigation Plan) av den europeiska 
läkemedelsmyndighetens pediatriska kommitté, PDCO. God-
kännandet är viktigt då genomförandet av studier på barn är 
en av förutsättningarna för att erhålla 10 års marknadsexklu-
sivitet i Europa för IsoConDa administrerat med AnaConDa. 
Studien kommer att initieras under hösten 2020 i fyra europe-
iska länder: Sverige, Tyskland, Frankrike och Spanien. Studien 
behöver inte vara avslutad för att erhålla marknadsexklusivi-
tet. Godkännandet innebär också att AnaConDa kan användas 
på patienter med gravt nedsatt lungfunktion.

Sedana Medical deltog på NVIC Najaarscongres 
i Eindhoven, Nederländerna

Ewa Ahnemark, MD, Global Medical Affairs Director 
hälsar deltagare välkomna till webnarium.
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REGISTRERINGSARBETE AV ANACONDA OCH ISOCONDA I USA

Marknadspotentialen för inhalationssedering inom intensiv-
vård i USA är cirka 10 miljarder kronor årligen. Arbetet med 
registreringen av inhalationssedering inklusive både AnaCon-
Da och IsoConDa pågår för fullt. Under 2019 kunde bolaget 
meddela resultatet av det så kallade pre-IND-mötet som 
genomfördes hos FDA i mars samma år. Sammantaget förhöll 
sig FDA positiva till registreringen av IsoConDa och AnaConDa 
som kombinationsprodukt i USA. Mötet bekräftade bolagets 
uppskattning om tiden och kostnaden för en registrering som 
väntas kunna ske år 2024. 

Tack vare att läkemedelssubstansen isofluran funnits i 
årtionden har FDA accepterat att Sedana Medical tar en väg 
till registrering, 505 (b) (2), som något förenklat tillåter 
användandet av tidigare insamlade data. Eftersom registre-
ringskraven skärpts under åren som gått sedan isofluran först 
registrerades behöver Sedana Medical kompletta nuvarande 
dokumentation och lägga till fler data som ska godkännas 
av FDA; bland annat toxikologiska studier och en human 
factors-validering2. Sedana Medical kommer också att behöva 
göra två kliniska, randomiserade och dubbelblinda studier som 
ska bekräfta och säkerställa effekt och säkerhet. 

Patientantalet som behövs för båda studierna tillsammans 
är samma som Sedana Medical initialt hade som krav i den 
europeiska studien, det vill säga 300–550 patienter. Dessa 
patienter kommer också att ingå i en säkerhetsdatabas om 
500 isofluran-patienter. Arbetet med human factor-validering 
pågår tillsammans med Beth Israel Deaconess Medical Cen-
ter (BIDMC) vid Harvard Medical School i USA. De toxikologis-
ka studierna pågår för fullt tillsammans med ett specialiserat 
CRO-bolag och löper på enligt plan.

Bolaget arbetar för att få ett IND-godkännande under första 
halvåret 2021 och att inkludera första patienterna i studierna 
under andra halvåret 2021. Urvalsprocessen för val av CRO 
är avklarad och just nu arbetar verksamheten för fullt med 
framtagande av studieprotokoll. Bolaget siktar på att inklu-
dera cirka 40 amerikanska centra i de två kommande kliniska 
studierna.

REGISTRERINGSARBETE AV ANACONDA OCH ISOCONDA I JAPAN

Under november 2018 erhöll Sedana Medical godkännande 
av AnaConDa i Japan. Godkännandet innebär att AnaConDa 
får marknadsföras, säljas och användas för administrering 
av flyktiga anestesiläkemedel för mekaniskt ventilerade pa-
tienter i Japan. För att kunna få tillgång till hela den japanska 
marknadens fulla potential på drygt 1 miljon ventilerade 
behandlingsdygn årligen inom intensivvården, måste ock-
så subventionering av pris för terapin samt registrering av 
läkemedelskandidaten IsoConDa säkerställas. Vi undersöker 
nu de olika registreringsalternativ för IsoConDa som finns för 
oss i Japan. Beroende på utvecklingen av covid-19-pandemin 
räknar vi med att träffa den japanska läkemedelsmyndigheten 
i ett officiellt möte under första halvan av 2021, för att tydlig-
göra de japanska kraven för ett godkännande av IsoConDa. 

Marknadsuppbyggnad
Den av Bolaget uppskattade totala marknadspotentialen för 
inhalationssedering inom intensivvård uppgår till 20 –30 miljar-
der kronor årligen. Europa och USA är de två viktiga markna-
derna för Sedana Medical. De patienter som sederas på grund 
av mekanisk ventilering på intensivvården är dock globalt jämnt 
fördelade mellan USA, Europa och Asien.  
 
Arbetet med att öka kännedomen om och användningen av Ana-
ConDa-teknologin samt att etablera oss i flera länder i Europa 
fortlöper. Planen är att vara representerade på flera europeiska 
marknader med upparbetade nätverk och referenskliniker när 
godkännandet av IsoConDa kommer för att snabbt kunna pene-
trera marknaden. Tack vare tydliggörande i registreringsproces-
sen i USA och tidsplaneringen för Europa samt framgångarna i 
Asien, kan vi nu i snabb takt arbeta vidare enligt fastlagd plan 
för Europa, USA och Asien. 

Vi avser att sätta upp ett bolag i USA för att i egen regi kunna 
genomföra arbetet med studier, registrering och market-     ac-
cess. Runt år 2022 tar vi beslut om vi avser att lansera själva 
eller tillsammans med en lokal partner.

Under 2019 startade vi en forskningsstiftelse, Sedana Medi-
cal Research Foundation, som utgör en unik möjlighet för det 
vetenskapliga samfundet att öka kunskapen om sedering av 
kritiskt sjuka patienter.  
 
Vi arbetar kontinuerligt nära akademin för att hitta intressanta 
projekt för att på så sätt lyfta fram terapins fördelar jämfört 
med intravenös behandling. Ett exempel är att bolaget sponsrar 
världens största multicenterstudie med AnaConDa i Frankrike. 
Studiens primära syfte är att visa att inhalationssedering med 
AnaConDa har lungprotektiva egenskaper, ger förkortad ventila-
tortid samt högre överlevnad hos svårt lungsjuka intensivvårds-
patienter jämfört med IV-behandling.     

Vi arbetar också aktivt med att knyta banden tätare till viktiga 
opinionsledare (Key Opinion Leaders) och till akademin för att 
bättre förstå regionala skillnader och få en djupare förståelse 
kring de kliniska processerna i respektive land. 

Marknadsmässigt deltar vi regelbundet i nationella och interna-
tionella vetenskapliga intensivvårdskonferenser och kongresser 
där vi ofta arrangerar välbesökta vetenskapliga symposier inom 
området inhalationssedering.  

Den totala försäljningsökningen uppgick till 86% under de tre 
första kvartalen 2020, väl i linje med vårt mål att växa 20% 
per år fram till registreringen av IsoConDa i Europa. Den höga 
försäljningsökningen beror på många enskilda faktorer men 
den enskilt viktigaste anledningen var den extremt ökade 
efterfrågan på AnaConDa i och med covid-19-pandemin.Tre år 
efter registreringen av IsoConDa i Europa är vår ambition att 
årsomsättningen ska överstiga 500 MSEK i Europa.

2. Human factors-validering innebär att Sedana Medical testar, utvecklar och validerar 

användarnas inlärning och praktiska tillämpning av Sedana Medicals terapi inhalations-

sedering.
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INTÄKTER

Under tredje kvartalet uppgick koncernens totala rörelsein-
täkter till 23 465 (17 270) KSEK motsvarande en ökning om 
6 194 KSEK eller 36%. Ökningen är huvudsakligen hänförlig 
till en ökning i nettoomsättningen om 5 016 KSEK eller 31%. 
Koncernen har nästan uteslutande försäljning i annan valuta 
än SEK och motsvarande försäljningsökning rensad för 
valutafluktuationer var 39%. Intäkterna för tredje kvartalet 
innehåller även övriga rörelseintäkter om 2 033 (854) KSEK 
och består i huvudsak av positiva orealiserade valutakursdif-
ferenser på rörelseposter. 

För perioden januari-september uppgick koncernens totala 
rörelseintäkter till 101 265 (53 803) KSEK, en ökning med        
47 462 KSEK eller 88% varav nettoomsättningen stod för 
44 184 KSEK eller 86%. Ökningen beror på den stora försälj-
ningsökning som skedde i och med covid-19 pandemin under 
kvartal 1 och 2.

HANDELSVAROR OCH BRUTTOMARGINAL

Kostnaderna för handelsvaror uppgick under tredje kvartalet 
till 7 139 (4 399) KSEK, vilket motsvarar en ökning med 2 740 
KSEK eller 62%. Ökningen beror på den ökade försäljningen, 
produktmix samt att företaget haft högre kostnader för 
transporter även i tredje kvartalet pga covid-19-situationen. 
Bruttomarginalen under tredje kvartalet var 67% (73%).

För perioden januari-september uppgick kostnaderna för 
handelsvaror till 30 833 (13 804) KSEK, motsvarande en 
ökning med 123%. Ökningen beror på den ökade försäljning-
en, produktmix samt att företaget haft högre kostnader för 

transporter pga covid-19-situationen. Bruttomarginalen under 
perioden uppgick till 68% (73%). 

ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER

Övriga externa kostnader uppgick under kvartalet till 
9 764 (7 112) KSEK, vilket motsvarar en ökning om 
2 652 KSEK eller 37%. Ökningen i posten övriga externa kost-
nader beror i huvudsak på en ökning i kostnader för försäljning, 
medical affairs och marknad. Generellt finns även en ökning i 
övriga kostnadsslag i och med att koncernen växer och förbere-
der för lansering av IsoConDa. 

För perioden januari-september uppgick övriga externa kostna-
der till 33 218 (20 609) KSEK, en ökning med 61%.

PERSONALKOSTNADER

Personalkostnaderna i koncernen uppgick till 14 489 (9 293) 
KSEK under tredje kvartalet, vilket motsvarar en ökning om      
5 196 KSEK eller 56%. Under tredje kvartalet hade koncernen 
i medel 58 anställda, vilket var en ökning med 18 anställda 
jämfört med samma period 2019. Huvudsakliga förklaringen till 
personalkostnadsökningen är en uppbyggnad av marknads- och 
försäljningsorganisationen, medical affairs samt regulatorisk 
och kvalitetsorganisation inför registreringen och följande 
lansering av IsoConDa.

För perioden januari-september uppgick personalkostnaderna 
till 41 200 (27 113) KSEK motsvarande en ökning med 14 086 
KSEK eller 52%. Genomsnittligt antal anställda under perioden 
var 52 (38), en ökning med 14 anställda jämfört med samma 
period 2019.

Finansiell översikt januari – september 2020

Sedana Medical, delårsrapport, kvartal 3, januari-september 2020 
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IInnttääkktteerr  
Under tredje kvartalet uppgick koncernens totala 
rörelseintäkter till 23 465 (17 270) KSEK motsvarande en 
ökning om 6 194 KSEK eller 36%. Ökningen är 
huvudsakligen hänförlig till en ökning i 
nettoomsättningen om 5 016 KSEK eller 31%. Koncernen 
har nästan uteslutande försäljning i annan valuta än SEK 
och motsvarande försäljningsökning rensad för 
valutafluktuationer var 39%. Intäkterna för tredje 
kvartalet innehåller även övriga rörelseintäkter om 2 033 
(854) KSEK och består i huvudsak av positiva orealiserade 
valutakursdifferenser på rörelseposter.  

För perioden januari-september uppgick koncernens 
totala rörelseintäkter till 101 265 (53 803) KSEK, en 
ökning med 47 462 KSEK eller 88% varav 
nettoomsättningen stod för 44 184 KSEK eller 86%. 
Ökningen beror på den stora försäljningsökning som 
skedde i och med covid-19 pandemin under kvartal 1 och 
2. 
 

HHaannddeellssvvaarroorr  oocchh  bbrruuttttoommaarrggiinnaall  
Kostnaderna för handelsvaror uppgick under tredje 
kvartalet till 7 139 (4 399) KSEK, vilket motsvarar en 
ökning med 2 740 KSEK eller 62%. Ökningen beror på den 
ökade försäljningen, produktmix samt att företaget haft 
högre kostnader för transporter även i tredje kvartalet 
pga covid-19-situationen. Bruttomarginalen under tredje 
kvartalet var 67% (73%). 

För perioden januari-september uppgick kostnaderna för 
handelsvaror till 30 833 (13 804) KSEK, motsvarande en 
ökning med 123%. Ökningen beror på den ökade 
försäljningen, produktmix samt att företaget haft högre 

kostnader för transporter pga covid-19-situationen. 
Bruttomarginalen under perioden uppgick till 68% (73%). 

ÖÖvvrriiggaa  eexxtteerrnnaa  kkoossttnnaaddeerr  
Övriga externa kostnader uppgick under kvartalet till  
9 764 (7 112) KSEK, vilket motsvarar en ökning om  
2 652 KSEK eller 37%. Ökningen i posten övriga externa 
kostnader beror i huvudsak på en ökning i kostnader för 
försäljning, medical affairs och marknad. Generellt finns 
även en ökning i övriga kostnadsslag i och med att 
koncernen växer och förbereder för lansering av 
IsoConDa.  

För perioden januari-september uppgick övriga externa 
kostnader till 33 218 (20 609) KSEK, en ökning med 61%. 
 

PPeerrssoonnaallkkoossttnnaaddeerr  
Personalkostnaderna i koncernen uppgick till 14 489 
(9 293) KSEK under tredje kvartalet, vilket motsvarar en 
ökning om 5 196 KSEK eller 56%. Under tredje kvartalet 
hade koncernen i medelantal 58 anställda vilket var en 
ökning med 18 anställda jämfört med samma period 
2019. Huvudsakliga förklaringen till 
personalkostnadsökningen är en uppbyggnad av 
marknads- och försäljningsorganisationen, medical affairs 
samt regulatorisk och kvalitetsorganisation inför 
registreringen och följande lansering av IsoConDa.  

För perioden januari-september uppgick 
personalkostnaderna till 41 200 (27 113) KSEK 
motsvarande en ökning med 14 086 KSEK eller 52%. 
Genomsnittligt antal anställda under perioden var 52 
(38), en ökning med 14 anställda jämfört med samma 
period 2019. 

 8|19 
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AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

Avskrivningar uppgick under tredje kvartalet till 1 282 
(1 064) KSEK vilket motsvarar en ökning om 218 KSEK eller 
20%. 

För perioden januari-september uppgick avskrivningarna till 
3 545 (3 129) KSEK dvs en ökning med 416 KSEK eller 13%. 
Avskrivningarna avser materiella anläggningstillgångar samt 
avskrivning av den egna upparbetade tillgången AnaConDa-S. 
Inga nedskrivningar har förekommit under perioden.

RÖRELSERESULTAT 

Koncernens rörelseresultat under tredje kvartalet uppgick till  
-11 700 (-5 093) KSEK. Detta motsvarar en resultatförsämring 
om 6 607 KSEK eller 130%, vilket förklaras av att försäljning-
en är tillbaka på en mer normaliserad takt än under covid-19 
intensiva perioden. Uppbyggnaden av organisationen och för-
beredelser för lansering av IsoConDa pågår dock för fullt och 
kostnaderna har därför en relativt högre ökningstakt. 

För perioden januari-september uppgick rörelseresultatet till  
-13 535 (-12 130) KSEK, en resultatförsämring med 1 405 
KSEK eller 12%.

FINANSIELLA POSTER 

Finansnettot uppgick till 284 (819) KSEK under tredje kvarta-
let. Finansnettot förklaras främst av orealiserade valutakur-
svinster.

För perioden januari-september uppgick finansnettot till 141  
(2 844) KSEK

SKATT

Koncernen redovisade en skattekostnad om 2 007 (665) KSEK 
under tredje kvartalet. Skattekostnaden för kvartalet består 
främst av skatt för innevarande år samt förändringar i uppskju-
ten skatt. 

För perioden januari-september redovisades en skattekostnad 
om 1 923 (346) KSEK.

RESULTAT EFTER SKATT

Koncernen redovisade ett resultat efter skatt om 
-13 423 (-4 938) KSEK för tredje kvartalet, en försämring med 
8 485 KSEK eller 172%. Resultatförsämringen beror i första 
hand på det försämrade rörelseresultatet. 

För perioden januari-september uppgick resultat efter skatt till  
-15 317 (-9 632) KSEK, en försämring med 5 685 KSEK eller 
59%.

EGET KAPITAL OCH SKULDSÄTTNING

Eget kapital i koncernen uppgick per den 30 september 2020 
till 562 391 KSEK jämfört med 569 380 KSEK vid utgången av 
år 2019, en minskning motsvarade 6 989 KSEK. Under 2020 
skedde konvertering till aktier av alla optioner i teckningsop-
tionsprogram 2017/2021. Ett nytt teckningsoptionsprogram, 

2020/2023, beslutades om på årsstämman i maj och lanse-
rades under maj. Bolaget tillfördes under perioden, i och med 
dessa aktiviteter, nytt kapital om totalt 8 251 KSEK efter 
kostnader. Emissionskostnaderna uppgick till 125 KSEK och 
har redovisats inom eget kapital.
 
Kortfristiga skulder i koncernen uppgick vid periodens utgång 
till 30 690 KSEK jämfört med 23 872 KSEK vid utgången av år 
2019. Dessa utgjordes huvudsakligen av upplupna kostnader 
12 999 (8 267) KSEK samt leverantörsskulder 7 954 (11 004) 
KSEK. 

LIKVIDA MEDEL OCH KASSAFLÖDE

Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 406 346
(464 560) KSEK, en minskning med 58 214 KSEK jämfört med 
den 31 december 2019.

Kassaflödet från den löpande verksamheten innan förändring 
av rörelsekapital var -8 472 (-3 913) KSEK för det tredje 
kvartalet och motsvarande siffra perioden januari-september 
var -7 581 (-7 840) KSEK. 
 
Kassaflödet från den löpande verksamheten inklusive föränd-
ringen av rörelsekapitalet uppgick till -5 342 (-3 443) KSEK 
för det tredje kvartalet. Motsvarande förändring för perioden 
januari-september var -12 333 (-3 985) KSEK. Förändringen 
i jämförelse med kvartal 3 föregående år beror främst på 
ett sämre kassaflöde från verksamheten samt en ökning av 
varulagret. Förändringen januari-september i jämförelse med 
föregående år beror på en ökning av varulagret. 
 
Kassaflödet från investeringar uppgick till -22 031 
(-12 733) KSEK för tredje kvartalet och består till övervägan-
de delen av investeringar i immateriella anläggningstillgångar 
där största delarna avser balanserade utvecklingskostnader 
för den kliniska studien, SED-001 och registreringsarbetet 
av IsoConDa EU, toxikologiska studier, registreringsarbetet 
av AnaConDa och IsoConDa i USA samt kostnader avseende 
förberedelser i IsoConDa barnstudien i EU. För perioden janua-
ri-september var motsvarande siffra -53 984 (-36 829) KSEK. 
Förändringen mot föregående år beror främst på startade 
toxikologiska studier, förberedelse för registrering och kliniska 
studier i USA samt förberedelser för barnstudien i EU.

Totala kassaflödet för kvartalet uppgick till -27 377 
(-15 250) KSEK samt -58 065 (-37 386) KSEK för perioden 
januari-september.

MODERBOLAGET

Sedana Medical AB (publ), org.nr. 556670–2519, är moder-
bolag i koncernen. Verksamheten utgörs av klinisk utveckling, 
försäljnings- samt administrativa och företagsledande funk-
tioner. Moderbolaget innehåller en filial i Spanien där verksam-
heten utgörs av försäljning av produkter. Moderbolaget har 
ett antal dotterbolag som tillsammans utgör koncernen. Alla 
dotterbolag i koncernen är helägda. 
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Moderbolagets totala intäkter uppgick till 52 506 (13 474) 
KSEK för det tredje kvartalet. Ökningen beror på att moder-
bolaget i och med tredje kvartalet tagit över större delen av 
försäljningen i koncernen. Rörelseresultatet för kvartalet 
uppgick till -1 709 (-5 399) KSEK vilket motsvarar en för-
bättring med 3 689 KSEK. Finansnettot för tredje kvartalet 
var 633 (655) KSEK och avsåg främst orealiserade valuta-
kursvinster på interna lån.

För perioden januari-september uppgick de totala intäkterna 
till 81 039 (54 767) KSEK. Rörelseresultatet för samma 
period var -16 550 (-14 139) KSEK. Moderbolaget visade ett 
finansnetto för perioden januari-september på 1 272 (1 829) 
KSEK.

Eget kapital i moderbolaget, Sedana Medical AB (publ), 
uppgick per den 30 september 2020 till 574 828 KSEK i jäm-
förelse med 581 915 KSEK vid utgången av år 2019, vilket 
motsvarar en minskning om 7 087 KSEK. 

Aktiekapitalet uppgick till 2 305 KSEK jämfört med 2 274 
KSEK vid utgången av år 2019, en ökning med 31 KSEK. 
Under kvartal 2 skedde konvertering till aktier av alla 
optioner i teckningsoptionsprogram 2017/2021. Ett nytt 
teckningsoptionsprogram, 2020/2023, beslutades om på års-
stämman i maj och lanserades under maj. Bolaget tillfördes 
under perioden, i och med dessa aktiviteter, nytt kapital om 
totalt 8 251 KSEK efter kostnader. 

Likvida medel uppgick till 396 238 KSEK jämfört med 
455 206 KSEK vid utgången av år 2019 motsvarande en 
minskning med 58 968 KSEK.

Övriga upplysningar
TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Transaktioner med närstående sker till marknadsmässiga 
villkor. Under tredje kvartalet köpte dotterbolaget Sedana 
Medical Ltd. varor till ett värde av 588 (952) KSEK av Lis-
med Ltd. Detta bolag är närstående Ron Farrell som under 
kvartal 1 var R&D chef i koncernen samt styrelseledamot i 
koncernens irländska dotterbolag. Per utgången av kvartal 
1 är Ron Farrell endast styrelseledamot i koncernens irländ-
ska dotterbolag.

Under perioden januari-september uppgick inköpen från 
Lismed Ltd. till 8 585 (2 677) KSEK gällande varor, och till 
101 (0) KSEK gällande tjänster. Under perioden januari- 
september uppgick inköpen av tjänster från Tecscan Ltd,  
ett bolag närstående fd styrelseledamoten Michael Ryan, 
till 0 (202) KSEK.

Koncernens resultaträkning

Sedana Medical, delårsrapport, kvartal 3, januari-september 2020 

 

MMooddeerrbboollaaggeett  
Sedana Medical AB (publ), org.nr. 556670–2519, är 
moderbolag i koncernen. Verksamheten utgörs av klinisk 
utveckling, försäljnings- samt administrativa och 
företagsledande funktioner. Moderbolaget innehåller en 
filial i Spanien där verksamheten utgörs av försäljning av 
produkter. Moderbolaget har ett antal dotterbolag som 
tillsammans utgör koncernen. Alla dotterbolag i 
koncernen är helägda. 
 
Moderbolagets totala intäkter uppgick till 52 506 (13 474) 
KSEK för det tredje kvartalet. Ökningen beror på att 
moderbolaget i och med tredje kvartalet tagit över större 
delen av försäljningen i koncernen. Rörelseresultatet för 
kvartalet uppgick till -1 709 (-5 399) KSEK vilket motsvarar 
en förbättring med 3 689 KSEK. Finansnettot för tredje 
kvartalet var 633 (655) KSEK och avsåg främst 
orealiserade valutakursvinster på interna lån. 

För perioden januari-september uppgick de totala 
intäkterna till 81 039 (54 767) KSEK. Rörelseresultatet för 
samma period var -16 550 (-14 139) KSEK. Moderbolaget 
visade ett finansnetto för perioden januari-september på 
1 272 (1 829) KSEK. 
 
Eget kapital i moderbolaget, Sedana Medical AB (publ), 
uppgick per den 30 september 2020 till 574 828 KSEK i 
jämförelse med 581 915 KSEK vid utgången av år 2019, 
vilket motsvarar en minskning om 7 087 KSEK. 
Aktiekapitalet uppgick till 2 305 KSEK jämfört med 2 274 

KSEK vid utgången av år 2019, en ökning med 31 KSEK.  
Under kvartal 2 skedde konvertering till aktier av alla 
optioner i teckningsoptionsprogram 2017/2021. Ett nytt 
teckningsoptionsprogram, 2020/2023, beslutades om på 
årsstämman i maj och lanserades under maj. Bolaget 
tillfördes under perioden, i och med dessa aktiviteter, 
nytt kapital om totalt 8 251 KSEK efter kostnader.  

Likvida medel uppgick till 396 238 KSEK jämfört med  
455 206 KSEK vid utgången av år 2019 motsvarande en 
minskning med 58 968 KSEK. 
 

ÖÖvvrriiggaa  uuppppllyyssnniinnggaarr  
TTrraannssaakkttiioonneerr  mmeedd  nnäärrssttååeennddee  
Transaktioner med närstående sker till marknadsmässiga 
villkor. Under tredje kvartalet köpte dotterbolaget 
Sedana Medical Ltd. varor till ett värde av 588 (952) KSEK 
av Lismed Ltd. Detta bolag är närstående Ron Farrell som 
under kvartal 1 var R&D chef i koncernen samt 
styrelseledamot i koncernens irländska dotterbolag. Per 
utgången av kvartal 1 är Ron Farrell endast 
styrelseledamot i koncernens irländska dotterbolag. 
Under perioden januari-september uppgick inköpen från 
Lismed Ltd. till 8 585 (2 677) KSEK gällande varor, och till 
101 (0) KSEK gällande tjänster. Under perioden januari-
september uppgick inköpen från Tecscan Ltd, ett bolag 
närstående f.d styrelseledamoten Michael Ryan, till  
0 (202) KSEK.

 

KKoonncceerrnneennss  rreessuullttaattrrääkknniinngg   
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KKoonncceerrnneennss  bbaallaannssrrääkknniinngg  
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Koncernens kassaflödesanalys
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KKoonncceerrnneennss  fföörräännddrriinngg  ii  eeggeett  kkaappiittaall  

  

  

KKoonncceerrnneennss  kkaassssaaffllööddeessaannaallyyss 

 

 

 

 

 

 

((KKSSEEKK)) 22002200 22001199 22002200 22001199 22001199
IInnggååeennddee  eeggeett  kkaappiittaall  eennlliiggtt  ffaassttssttäälllldd  bbaallaannssrrääkknniinngg 575 228 214 055 569 380 217 811 217 811

FFöörräännddrriinnggaarr  ii  rreeddoovviissaaddee  vväärrddeenn  ssoomm  rreeddoovviissaass  
ddiirreekktt  mmoott  eeggeett  kkaappiittaall
Periodens omräkningsdifferens 591 -224 77 -459 -117

TTrraannssaakkttiioonneerr  mmeedd  kkoonncceerrnneennss  ääggaarree
Nyemission 0 510 7 862 1 710 376 742
Emissionskostnader 0 0 -68 -28 -10 115
Erhållen premie för teckning av teckningsoptioner 0 0 515 0 1 746
Kostnader för teckningsoptionsprogram -5 0 -58 0 -330

Periodens resultat -13 423 -4 938 -15 317 -9 632 -16 358

UUttggååeennddee  eeggeett  kkaappiittaall 556622  339911 209 403 556622  339911 220099  440033 556699  338800

HHeellåårrKKvvaarrttaall  11--33KKvvaarrttaall  33

((KKSSEEKK)) 22002200 22001199 22002200 22001199 22001199

DDeenn  llööppaannddee  vveerrkkssaammhheetteenn
Rörelseresultat -11 700 -5 093 -13 535 -12 130 -17 167

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.
Avskrivningar, nedskrivningar och realisationsvinster- och 
förluster på anläggningstillgångar 3 503 1 182 6 771 4 235 5 558
Valutakursdifferenser 608 27 171 -239 282
 -7 590 -3 884 -6 593 -8 134 -11 327

Erhållen ränta -23 0 26 0 3
Erlagd ränta 0 0 -78 -4 -7
Betald skatt -860 -28 -936 297 257
KKaassssaaffllööddee  ffrråånn  ddeenn  llööppaannddee  vveerrkkssaammhheetteenn  fföörree  
fföörräännddrriinnggaarr  aavv  rröörreellsseekkaappiittaall

--88  447722 --33  991133 --77  558811 --77  884400 --1111  007744

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager -3 296 108 -4 629 494 -1 077
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 526 -3 629 -6 929 -4 628 -6 707
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder 5 901 3 991 6 806 7 989 10 157
KKaassssaaffllööddee  ffrråånn  ddeenn  llööppaannddee  vveerrkkssaammhheetteenn --55  334422 --33  444433 --1122  333333 --33  998855 --88  770000

IInnvveesstteerriinnggssvveerrkkssaammhheetteenn
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -18 268 -11 832 -46 951 -33 550 -49 839
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -3 763 -901 -7 033 -3 279 -4 293
KKaassssaaffllööddee  ffrråånn  iinnvveesstteerriinnggssvveerrkkssaammhheetteenn --2222  003311 --1122  773333 --5533  998844 --3366  882299 --5544  113322

FFiinnaannssiieerriinnggssvveerrkkssaammhheetteenn
Nyemission 0 510 7 862 1 710 376 742
Emissionskostnader -5 0 -72 -28 -10 115
Erhållen premie för teckning av teckningsoptioner 0 416 515 1 746 1 746
Kostnader för teckningsoptionsprogram 0 0 -53 0 -330
KKaassssaaffllööddee  ffrråånn  ffiinnaannssiieerriinnggssvveerrkkssaammhheetteenn --55 992266 88  225511 33  442288 336688  004433

PPeerriiooddeennss  kkaassssaaffllööddee --2277  337777 --1155  225500 --5588  006655 --3377  338866 330055  221122

LLiikkvviiddaa  mmeeddeell  vviidd  ppeerriiooddeennss  bböörrjjaann 443333  553377 113377  331177 446644  556600 115599  335511 115599  335511
KKuurrssddiiffffeerreennss  ii  lliikkvviiddaa  mmeeddeell 187 86 -149 187 -2
LLiikkvviiddaa  mmeeddeell  vviidd  ppeerriiooddeennss  sslluutt 440066  334466 112222  115522 440066  334466 112222  115522 446644  556600

HHeellåårrKKvvaarrttaall  33 KKvvaarrttaall  11--33
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KKoonncceerrnneennss  fföörräännddrriinngg  ii  eeggeett  kkaappiittaall  

  

  

KKoonncceerrnneennss  kkaassssaaffllööddeessaannaallyyss 

 

 

 

 

 

 

((KKSSEEKK)) 22002200 22001199 22002200 22001199 22001199
IInnggååeennddee  eeggeett  kkaappiittaall  eennlliiggtt  ffaassttssttäälllldd  bbaallaannssrrääkknniinngg 575 228 214 055 569 380 217 811 217 811

FFöörräännddrriinnggaarr  ii  rreeddoovviissaaddee  vväärrddeenn  ssoomm  rreeddoovviissaass  
ddiirreekktt  mmoott  eeggeett  kkaappiittaall
Periodens omräkningsdifferens 591 -224 77 -459 -117

TTrraannssaakkttiioonneerr  mmeedd  kkoonncceerrnneennss  ääggaarree
Nyemission 0 510 7 862 1 710 376 742
Emissionskostnader 0 0 -68 -28 -10 115
Erhållen premie för teckning av teckningsoptioner 0 0 515 0 1 746
Kostnader för teckningsoptionsprogram -5 0 -58 0 -330

Periodens resultat -13 423 -4 938 -15 317 -9 632 -16 358

UUttggååeennddee  eeggeett  kkaappiittaall 556622  339911 209 403 556622  339911 220099  440033 556699  338800

HHeellåårrKKvvaarrttaall  11--33KKvvaarrttaall  33

((KKSSEEKK)) 22002200 22001199 22002200 22001199 22001199

DDeenn  llööppaannddee  vveerrkkssaammhheetteenn
Rörelseresultat -11 700 -5 093 -13 535 -12 130 -17 167

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.
Avskrivningar, nedskrivningar och realisationsvinster- och 
förluster på anläggningstillgångar 3 503 1 182 6 771 4 235 5 558
Valutakursdifferenser 608 27 171 -239 282
 -7 590 -3 884 -6 593 -8 134 -11 327

Erhållen ränta -23 0 26 0 3
Erlagd ränta 0 0 -78 -4 -7
Betald skatt -860 -28 -936 297 257
KKaassssaaffllööddee  ffrråånn  ddeenn  llööppaannddee  vveerrkkssaammhheetteenn  fföörree  
fföörräännddrriinnggaarr  aavv  rröörreellsseekkaappiittaall

--88  447722 --33  991133 --77  558811 --77  884400 --1111  007744

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager -3 296 108 -4 629 494 -1 077
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 526 -3 629 -6 929 -4 628 -6 707
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder 5 901 3 991 6 806 7 989 10 157
KKaassssaaffllööddee  ffrråånn  ddeenn  llööppaannddee  vveerrkkssaammhheetteenn --55  334422 --33  444433 --1122  333333 --33  998855 --88  770000

IInnvveesstteerriinnggssvveerrkkssaammhheetteenn
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -18 268 -11 832 -46 951 -33 550 -49 839
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -3 763 -901 -7 033 -3 279 -4 293
KKaassssaaffllööddee  ffrråånn  iinnvveesstteerriinnggssvveerrkkssaammhheetteenn --2222  003311 --1122  773333 --5533  998844 --3366  882299 --5544  113322

FFiinnaannssiieerriinnggssvveerrkkssaammhheetteenn
Nyemission 0 510 7 862 1 710 376 742
Emissionskostnader -5 0 -72 -28 -10 115
Erhållen premie för teckning av teckningsoptioner 0 416 515 1 746 1 746
Kostnader för teckningsoptionsprogram 0 0 -53 0 -330
KKaassssaaffllööddee  ffrråånn  ffiinnaannssiieerriinnggssvveerrkkssaammhheetteenn --55 992266 88  225511 33  442288 336688  004433

PPeerriiooddeennss  kkaassssaaffllööddee --2277  337777 --1155  225500 --5588  006655 --3377  338866 330055  221122

LLiikkvviiddaa  mmeeddeell  vviidd  ppeerriiooddeennss  bböörrjjaann 443333  553377 113377  331177 446644  556600 115599  335511 115599  335511
KKuurrssddiiffffeerreennss  ii  lliikkvviiddaa  mmeeddeell 187 86 -149 187 -2
LLiikkvviiddaa  mmeeddeell  vviidd  ppeerriiooddeennss  sslluutt 440066  334466 112222  115522 440066  334466 112222  115522 446644  556600

HHeellåårrKKvvaarrttaall  33 KKvvaarrttaall  11--33
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MMooddeerrbboollaaggeettss  bbaallaannssrrääkknniinngg  

  

  

  

  

  

3311  ddeecceemmbbeerr
((KKSSEEKK)) 22002200 22001199 22001199
 
TTIILLLLGGÅÅNNGGAARR
AAnnllääggggnniinnggssttiillllggåånnggaarr
IImmmmaatteerriieellllaa  aannllääggggnniinnggssttiillllggåånnggaarr
Balanserade utvecklingsutgifter 131 693 73 418 88 048
Övriga immateriella tillgångar 1 001 0 0

132 693 73 418 88 048

MMaatteerriieellllaa  aannllääggggnniinnggssttiillllggåånnggaarr
Maskiner och andra tekniska anläggningar 1 856 750 840
Inventarier, verktyg och installationer 416 215 221
 2 272 965 1 061
FFiinnaannssiieellllaa  aannllääggggnniinnggssttiillllggåånnggaarr
Andelar i koncernföretag 395 395 395
Fordringar hos koncernföretag 40 023 29 086 40 418

40 418 29 481 40 813
 
SSuummmmaa  aannllääggggnniinnggssttiillllggåånnggaarr 117755  338833 110033  886644 112299  992222

OOmmssäättttnniinnggssttiillllggåånnggaarr
VVaarruullaaggeerr  mm  mm
Färdiga varor och handelsvaror 17 260 937 984
 
KKoorrttffrriissttiiggaa  ffoorrddrriinnggaarr
Kundfordringar 8 222 708 359
Fordringar hos koncernföretag 77 624 20 085 21 828
Skattefordringar 4 4 4
Övriga fordringar 4 897 1 157 3 085
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 773 1 950 4 090
 96 520 23 904 29 366

KKaassssaa  oocchh  bbaannkk 396 238 114 986 455 206

SSuummmmaa  oommssäättttnniinnggssttiillllggåånnggaarr 551100  001188 113399  882277 448855  555555

SSUUMMMMAA  TTIILLLLGGÅÅNNGGAARR 668855  440011 224433  669911 661155  447766

3311  ddeecceemmbbeerr
((KKSSEEKK)) 22002200 22001199 22001199 
EEGGEETT  KKAAPPIITTAALL  OOCCHH  SSKKUULLDDEERR
EEggeett  kkaappiittaall
Bundet eget kapital
Aktiekapital 2 305 1 984 2 274
Fond för utvecklingsutgifter 131 693 73 418 88 047

Fritt eget kapital
Överkursfond 613 743 239 631 605 702
Balanserad vinst eller förlust -157 633 -84 847 -99 308
Periodens resultat -15 278 -12 310 -14 800
 
SSuummmmaa  eeggeett  kkaappiittaall 557744  882288 221177  887766 558811  991155

KKoorrttffrriissttiiggaa  sskkuullddeerr
Leverantörsskulder 6 796 2 341 6 845
Skulder till koncernföretag 90 670 16 338 19 596
Skatteskulder 1 026 725 826
Övriga kortfristiga skulder 2 906 1 833 2 001
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 176 4 578 4 293
 110 573 25 815 33 561

SSUUMMMMAA  EEGGEETT  KKAAPPIITTAALL  OOCCHH  SSKKUULLDDEERR 668855  440011 224433  669911 661155  447766

3300  sseepptteemmbbeerr

3300  sseepptteemmbbeerr
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MMooddeerrbboollaaggeettss  fföörräännddrriinngg  ii  eeggeett  kkaappiittaall 

  

  

MMooddeerrbboollaaggeettss  kkaassssaaffllööddeessaannaallyyss  

 

((KKSSEEKK)) 22002200 22001199 22002200 22001199 22001199

IInnggååeennddee  eeggeett  kkaappiittaall  eennlliiggtt  ffaassttssttäälllldd  bbaallaannssrrääkknniinngg 575 964 222 159 581 915 228 710 228 710

FFöörräännddrriinnggaarr  ii  rreeddoovviissaaddee  vväärrddeenn  ssoomm  rreeddoovviissaass  
ddiirreekktt  mmoott  eeggeett  kkaappiittaall
Periodens omräkningsdifferens -54 -98 -60 -206 -39

TTrraannssaakkttiioonneerr  mmeedd  kkoonncceerrnneennss  ääggaarree
Nyemission 0 510 7 862 1 710 376 742
Emissionskostnader 0 0 -68 -28 -10 115
Erhållen premie för teckning av teckningsoptioner 0 0 515 0 1 746
Kostnader för teckningsoptionsprogram -5 0 -58 0 -330

OOmmfföörriinngg  mmeellllaann  ppoosstteerr  ii  eeggeett  kkaappiittaall
Fond för utvecklingskostnader 16 311 11 587 43 645 31 121 45 750
Balanserat resultat -16 311 -11 587 -43 645 -31 121 -45 750

0 0 0 0 0

Periodens resultat -1 077 -4 695 -15 278 -12 310 -14 800

UUttggååeennddee  eeggeett  kkaappiittaall 557744  882288 221177  887766 557744  882288 221177  887766 558811  991155

HHeellåårrKKvvaarrttaall  11--33KKvvaarrttaall  33

((KKSSEEKK)) 22002200 22001199 22002200 22001199 22001199

DDeenn  llööppaannddee  vveerrkkssaammhheetteenn
Rörelseresultat -1 709 -5 399 -16 550 -14 139 -16 050
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m
Avskrivningar, nedskrivningar och realisationsvinster- och 
förluster på anläggningstillgångar 220 321 554 2 122 2 253
Valutakursdifferenser 1 039 268 446 -63 547
 -450 -4 810 -15 550 -12 080 -13 251

Erhållen ränta 298 240 1 017 700 964
Erlagd ränta 1 0 -2 -1 -4
Betald skatt 0 26 0 343 343
KKaassssaaffllööddee  ffrråånn  ddeenn  llööppaannddee  vveerrkkssaammhheetteenn  fföörree  
fföörräännddrriinnggaarr  aavv  rröörreellsseekkaappiittaall --115522 --44  554444 --1144  553355 --1111  003399 --1111  994488

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager -18 223 10 263 -17 420 8 264 8 218
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -46 690 4 541 -67 156 -3 840 -8 459
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder 66 635 -14 778 77 010 -2 558 5 168
KKaassssaaffllööddee  ffrråånn  ddeenn  llööppaannddee  vveerrkkssaammhheetteenn 11  557700 --44  551188 --2222  110011 --99  117733 --77  002222

IInnvveesstteerriinnggssvveerrkkssaammhheetteenn
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -17 312 -11 587 -44 646 -31 121 -45 750
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -896 1 672 -1 764 -391 -1 832
Förvärv av finansiella tillgångar -108 -2 842 1 423 -4 742 -15 529
KKaassssaaffllööddee  ffrråånn  iinnvveesstteerriinnggssvveerrkkssaammhheetteenn --1188  331166 --1122  775577 --4444  998877 --3366  225544 --6633  111111

FFiinnaannssiieerriinnggssvveerrkkssaammhheetteenn
Nyemission 0 510 7 862 1 710 376 742
Emissionskostnader 0 0 -68 -28 -10 115
Inbetalda premier för teckningsoptioner 0 0 515 0 0
Kostnader för teckningsoptionsprogram -5 0 -58 0 0
KKaassssaaffllööddee  ffrråånn  ffiinnaannssiieerriinnggssvveerrkkssaammhheetteenn --55 551100 88  225511 11  668822 336666  662277

PPeerriiooddeennss  kkaassssaaffllööddee --1166  775511 --1166  776655 --5588  883377 --4433  774455 229966  449944

LLiikkvviiddaa  mmeeddeell  vviidd  ppeerriiooddeennss  bböörrjjaann 441133  000099 113311  889999 445555  220066 115588  880055 115588  880055
KKuurrssddiiffffeerreennss  ii  lliikkvviiddaa  mmeeddeell -20 -148 -131 -75 -94
LLiikkvviiddaa  mmeeddeell  vviidd  ppeerriiooddeennss  sslluutt 339966  223388 111144  998866 339966  223388 111144  998866 445555  220066

HHeellåårrKKvvaarrttaall  11--33KKvvaarrttaall  33
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MMooddeerrbboollaaggeettss  fföörräännddrriinngg  ii  eeggeett  kkaappiittaall 

  

  

MMooddeerrbboollaaggeettss  kkaassssaaffllööddeessaannaallyyss  

 

((KKSSEEKK)) 22002200 22001199 22002200 22001199 22001199

IInnggååeennddee  eeggeett  kkaappiittaall  eennlliiggtt  ffaassttssttäälllldd  bbaallaannssrrääkknniinngg 575 964 222 159 581 915 228 710 228 710

FFöörräännddrriinnggaarr  ii  rreeddoovviissaaddee  vväärrddeenn  ssoomm  rreeddoovviissaass  
ddiirreekktt  mmoott  eeggeett  kkaappiittaall
Periodens omräkningsdifferens -54 -98 -60 -206 -39

TTrraannssaakkttiioonneerr  mmeedd  kkoonncceerrnneennss  ääggaarree
Nyemission 0 510 7 862 1 710 376 742
Emissionskostnader 0 0 -68 -28 -10 115
Erhållen premie för teckning av teckningsoptioner 0 0 515 0 1 746
Kostnader för teckningsoptionsprogram -5 0 -58 0 -330

OOmmfföörriinngg  mmeellllaann  ppoosstteerr  ii  eeggeett  kkaappiittaall
Fond för utvecklingskostnader 16 311 11 587 43 645 31 121 45 750
Balanserat resultat -16 311 -11 587 -43 645 -31 121 -45 750

0 0 0 0 0

Periodens resultat -1 077 -4 695 -15 278 -12 310 -14 800

UUttggååeennddee  eeggeett  kkaappiittaall 557744  882288 221177  887766 557744  882288 221177  887766 558811  991155

HHeellåårrKKvvaarrttaall  11--33KKvvaarrttaall  33

((KKSSEEKK)) 22002200 22001199 22002200 22001199 22001199

DDeenn  llööppaannddee  vveerrkkssaammhheetteenn
Rörelseresultat -1 709 -5 399 -16 550 -14 139 -16 050
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m
Avskrivningar, nedskrivningar och realisationsvinster- och 
förluster på anläggningstillgångar 220 321 554 2 122 2 253
Valutakursdifferenser 1 039 268 446 -63 547
 -450 -4 810 -15 550 -12 080 -13 251

Erhållen ränta 298 240 1 017 700 964
Erlagd ränta 1 0 -2 -1 -4
Betald skatt 0 26 0 343 343
KKaassssaaffllööddee  ffrråånn  ddeenn  llööppaannddee  vveerrkkssaammhheetteenn  fföörree  
fföörräännddrriinnggaarr  aavv  rröörreellsseekkaappiittaall --115522 --44  554444 --1144  553355 --1111  003399 --1111  994488

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager -18 223 10 263 -17 420 8 264 8 218
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -46 690 4 541 -67 156 -3 840 -8 459
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder 66 635 -14 778 77 010 -2 558 5 168
KKaassssaaffllööddee  ffrråånn  ddeenn  llööppaannddee  vveerrkkssaammhheetteenn 11  557700 --44  551188 --2222  110011 --99  117733 --77  002222

IInnvveesstteerriinnggssvveerrkkssaammhheetteenn
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -17 312 -11 587 -44 646 -31 121 -45 750
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -896 1 672 -1 764 -391 -1 832
Förvärv av finansiella tillgångar -108 -2 842 1 423 -4 742 -15 529
KKaassssaaffllööddee  ffrråånn  iinnvveesstteerriinnggssvveerrkkssaammhheetteenn --1188  331166 --1122  775577 --4444  998877 --3366  225544 --6633  111111

FFiinnaannssiieerriinnggssvveerrkkssaammhheetteenn
Nyemission 0 510 7 862 1 710 376 742
Emissionskostnader 0 0 -68 -28 -10 115
Inbetalda premier för teckningsoptioner 0 0 515 0 0
Kostnader för teckningsoptionsprogram -5 0 -58 0 0
KKaassssaaffllööddee  ffrråånn  ffiinnaannssiieerriinnggssvveerrkkssaammhheetteenn --55 551100 88  225511 11  668822 336666  662277

PPeerriiooddeennss  kkaassssaaffllööddee --1166  775511 --1166  776655 --5588  883377 --4433  774455 229966  449944

LLiikkvviiddaa  mmeeddeell  vviidd  ppeerriiooddeennss  bböörrjjaann 441133  000099 113311  889999 445555  220066 115588  880055 115588  880055
KKuurrssddiiffffeerreennss  ii  lliikkvviiddaa  mmeeddeell -20 -148 -131 -75 -94
LLiikkvviiddaa  mmeeddeell  vviidd  ppeerriiooddeennss  sslluutt 339966  223388 111144  998866 339966  223388 111144  998866 445555  220066

HHeellåårrKKvvaarrttaall  11--33KKvvaarrttaall  33
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Noter till den finansiella  
informationen
NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER
Sedana Medical AB (publ) och koncernen tillämpar Bokfö-
ringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning (K3). Väsentliga redovisnings- och 
värderingsprinciper återfinns i årsredovisningen 2019. 

Ett avsteg från K3 regelverket har tagits vad gäller brutto-
redovisningen av aktiverat arbete för egen räkning. Från och 
med kvartal 3, 2017, nettoredovisar Sedana Medical utveck-
lingskostnader under personal- och övriga omkostnader.

Förändringar i redovisningen jämfört med  
årsredovisningen 2019:
För materiella tillgångar, maskiner och andra tekniska  
anläggningar, tillämpas generellt en avskrivningstid på 5 år  
i moderbolaget. Bolaget innehar ett antal gasmonitorer,  
och för dessa tillämpas en avskrivningstid på 3 år.

NOT 2 DEFINITION AV NYCKELTAL
 
Bruttomarginal:
Nettoomsättning - kostnader för handelsvaror
Bruttomarginal %:
Bruttomarginal / nettoomsättning
EBITDA marginal:
Resultat före av- och nedskrivningar / nettoomsättning
Rörelsemarginal (EBIT-marginal):
Rörelseresultat / nettoomsättning
Resultat i % av nettoomsättning:
Periodens resultat / nettoomsättning
Balansomslutning:
Totala tillgångar
Soliditet:
Eget kapital / Balansomslutning
Kassalikviditet: 
Omsättningstillgångar exklusive varulager / Kortfristiga skulder
Medeltal heltidsanställda under perioden: 
Genomsnittligt antal heltidsanställda för perioden. 
Resultat per aktie: 
Periodens resultat / genomsnittligt antal aktier före respektive 
efter utspädning
Eget kapital per aktie: 
Eget kapital / antal aktier före utspädning vid periodens utgång
Kassaflöde per aktie: 
Periodens kassaflöde / genomsnittligt antal aktier före utspäd-
ning

Fakta om Sedana Medical aktien 

Aktiedata
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AAkkttiieeddaattaa 

  

  
FFaakkttaa  oomm  SSeeddaannaa  MMeeddiiccaall  aakkttiieenn  

  
NNootteerr  ttiillll  ddeenn  ffiinnaannssiieellllaa  
iinnffoorrmmaattiioonneenn  
  

NNoott  11  RReeddoovviissnniinnggsspprriinncciippeerr  
Sedana Medical AB (publ) och koncernen tillämpar 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning (K3). Väsentliga redovisnings- och 
värderingsprinciper återfinns i årsredovisningen 2019.  
 
Ett avsteg från K3 regelverket har tagits vad gäller 
bruttoredovisningen av aktiverat arbete för egen räkning. Från 
och med kvartal 3, 2017, nettoredovisar Sedana Medical 
utvecklingskostnader under personal- och övriga omkostnader. 
 
FFöörräännddrriinnggaarr  ii  rreeddoovviissnniinnggeenn  jjäämmfföörrtt  mmeedd  åårrssrreeddoovviissnniinnggeenn  
22001199::  
För materiella tillgångar, maskiner och andra tekniska 
anläggningar, tillämpas generellt en avskrivningstid på 5 år i 
moderbolaget. Bolaget innehar ett antal gasmonitorer, och för 
dessa tillämpas en avskrivningstid på 3 år. 
 

NNoott  22  DDeeffiinniittiioonn  aavv  nnyycckkeellttaall  
  
BBrruuttttoommaarrggiinnaall:: 
Nettoomsättning - kostnader för handelsvaror 
 
BBrruuttttoommaarrggiinnaall  %%:: 
Bruttomarginal / nettoomsättning 
 
RRöörreellsseerreessuullttaatt  fföörree  aavv--  oocchh  nneeddsskkrriivvnniinnggaarr  ((EEBBIITTDDAA)):: 
Rörelseresultat - av- och nedskrivningar 
 
  
  
  

  
  
EEBBIITTDDAA  mmaarrggiinnaall:: 
Resultat före av- och nedskrivningar / nettoomsättning 
 
RRöörreellsseemmaarrggiinnaall  ((EEBBIITT--mmaarrggiinnaall))::  
Rörelseresultat / nettoomsättning 
  
RReessuullttaatt  ii  %%  aavv  nneettttoooommssäättttnniinngg::  
Periodens resultat / nettoomsättning 
 
BBaallaannssoommsslluuttnniinngg::  
Totala tillgångar 
 
SSoolliiddiitteett::  
Eget kapital / Balansomslutning 
  
KKaassssaalliikkvviiddiitteett::  
Omsättningstillgångar exklusive varulager / Kortfristiga skulder  
  
MMeeddeellttaall  hheellttiiddssaannssttäällllddaa  uunnddeerr  ppeerriiooddeenn::    
Genomsnittligt antal heltidsanställda för perioden.    
  
RReessuullttaatt  ppeerr  aakkttiiee::  
Periodens resultat / genomsnittligt antal aktier före respektive 
efter utspädning 
  
EEggeett  kkaappiittaall  ppeerr  aakkttiiee::  
Eget kapital / antal aktier före utspädning vid periodens utgång 
 
KKaassssaaffllööddee  ppeerr  aakkttiiee::  
Periodens kassaflöde / genomsnittligt antal aktier före 
utspädning 
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NOT 3 TECKNINGSOPTIONSPROGRAM
 

Teckningsoptionsprogram 2020/2023 
Årsstämman den 19 maj 2020 i Sedana Medical AB (publ) 
beslutade att genomföra ett nytt teckningsoptionsprogram 
för medarbetare (anställda och konsulter) i Sedana Medical- 
koncernen. Bolaget emitterade vid årsstämman därmed  
325 000 teckningsoptioner serie 2020/2023, berättigande till 
teckning av totalt 325 000 aktier, vilka samtliga tecknades av 
bolagets dotterbolag Sedana Medical Incentive AB för senare 
överlåtelse till medarbetare i koncernen. Varje teckningsop-
tion berättigar till teckning av en ny aktie i Sedana Medical AB 
(publ) under perioden 1 juni–30 september 2023 till en teck-
ningskurs om 334,60 kronor per aktie. För teckningsoptioner-
na gäller fullständiga villkor, inklusive sedvanliga omräknings-
villkor som bland annat innebär att teckningskursen liksom 
antalet aktier som teckningsoption berättigar till teckning av 
kan komma att omräknas i vissa fall, t.ex. för det fall bolaget 
genomför ändringar i aktiekapitalet och/eller antalet aktier 
genom exempelvis emission av aktier eller andra värdepapper, 
sammanläggning eller uppdelning av aktier. Per balansdagen 
har 10 620 teckningsoptioner serie 2020/2023 överlåtits 
till medarbetare i koncernen, varmed resterande 314 380 
teckningsoptioner är i processen att makuleras. Samtliga 
överlåtelser av teckningsoptioner till medarbetare i koncernen 
har skett till marknadsvärde, beräknat enligt Black & Scholes 
värderingsmodell av en extern värderingsman. Total köpeskil-
ling för de teckningsoptioner som överlåtits per balansdagen 
uppgår till 514 539 SEK. En förutsättning för förvärvandet av 
teckningsoptioner inom ramen för teckningsoptionsprogram 
2020/2023 var att medarbetare gentemot Sedana Medical 
Incentive AB bl.a. har åtagit sig att sälja tillbaka förvärvade 
teckningsoptioner om medarbetarens anställning eller upp-
drag i koncernen upphör före det att tre år gått från förvärv-

stidpunkten. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsop-
tioner serie 2020/2023 som per balansdagen överlåtits till 
medarbetare i koncernen kommer bolagets aktiekapital öka 
med cirka 1 062 SEK genom utgivande av 10 620 nya aktier 
i bolaget, motsvarande en utspädning om cirka 0,05 procent 
baserat på antalet aktier i bolaget på balansdagen. 

Teckningsoptionsprogram 2019/2022 
Årsstämman den 28 maj 2019 i Sedana Medical AB (publ) be-
slutade att genomföra ett nytt teckningsoptionsprogram för 
medarbetare (anställda och konsulter) i Sedana Medical-kon-
cernen. Bolaget emitterade vid årsstämman därmed 370 000 
teckningsoptioner serie 2019/2022, berättigande till teckning 
av totalt 370 000 aktier, vilka samtliga tecknades av bolagets 
dotterbolag Sedana Medical Incentive AB för senare över-
låtelse till medarbetare i koncernen. Varje teckningsoption 
berättigar till teckning av en ny aktie i Sedana Medical AB 
(publ) under perioden 1 juli–30 november 2022 till en teck-
ningskurs om 142,23 kronor per aktie. För teckningsoptionerna 
gäller fullständiga villkor, inklusive sedvanliga omräknings-
villkor som bland annat innebär att teckningskursen liksom 
antalet aktier som teckningsoption berättigar till teckning av 
kan komma att omräknas i vissa fall, t.ex. för det fall bolaget 
genomför ändringar i aktiekapitalet och/eller antalet aktier 
genom exempelvis emission av aktier eller andra värdepapper, 
sammanläggning eller uppdelning av aktier. Per balansdagen 
har 89 085 teckningsoptioner serie 2019/2022 överlåtits 
till medarbetare i koncernen, varmed resterande 307 208 
teckningsoptioner har makulerats per 30 september 2019. 
Samtliga överlåtelser av teckningsoptioner till medarbetare i 
koncernen har skett till marknadsvärde, beräknat enligt Black 
& Scholes värderingsmodell av en extern värderingsman. 
Total köpeskilling för de teckningsoptioner som överlåtits per 
balansdagen uppgår till 1 746 138 SEK. En förutsättning för 
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NNoott  33  TTeecckknniinnggssooppttiioonnsspprrooggrraamm  
  

TTeecckknniinnggssooppttiioonnsspprrooggrraamm  22002200//22002233  
Årsstämman den 19 maj 2020 i Sedana Medical AB (publ) 
beslutade att genomföra ett nytt teckningsoptionsprogram för 
medarbetare (anställda och konsulter) i Sedana Medical-
koncernen. Bolaget emitterade vid årsstämman därmed 325 000 
teckningsoptioner serie 2020/2023, berättigande till teckning av 
totalt 325 000 aktier, vilka samtliga tecknades av bolagets 
dotterbolag Sedana Medical Incentive AB för senare överlåtelse 
till medarbetare i koncernen. Varje teckningsoption berättigar till 
teckning av en ny aktie i Sedana Medical AB (publ) under 
perioden 1 juni–30 september 2023 till en teckningskurs om 
334,60 kronor per aktie. För teckningsoptionerna gäller 
fullständiga villkor, inklusive sedvanliga omräkningsvillkor som 
bland annat innebär att teckningskursen liksom antalet aktier 
som teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att 
omräknas i vissa fall, t.ex. för det fall bolaget genomför ändringar 
i aktiekapitalet och/eller antalet aktier genom exempelvis 
emission av aktier eller andra värdepapper, sammanläggning 
eller uppdelning av aktier. Per balansdagen har 10 620 
teckningsoptioner serie 2020/2023 överlåtits till medarbetare i 
koncernen, varmed resterande 314 380 teckningsoptioner är i 
processen att makuleras. Samtliga överlåtelser av 
teckningsoptioner till medarbetare i koncernen har skett till 
marknadsvärde, beräknat enligt Black & Scholes 
värderingsmodell av en extern värderingsman. Total köpeskilling 
för de teckningsoptioner som överlåtits per balansdagen uppgår 
till 514 539 SEK. En förutsättning för förvärvandet av 
teckningsoptioner inom ramen för teckningsoptionsprogram 
2020/2023 var att medarbetare gentemot Sedana Medical 
Incentive AB bl.a. har åtagit sig att sälja tillbaka förvärvade 
teckningsoptioner om medarbetarens anställning eller uppdrag i 
koncernen upphör före det att tre år gått från 
förvärvstidpunkten. Vid fullt utnyttjande av samtliga 
teckningsoptioner serie 2020/2023 som per balansdagen 
överlåtits till medarbetare i koncernen kommer bolagets 
aktiekapital öka med cirka 1 062 SEK genom utgivande av 10 620 
nya aktier i bolaget, motsvarande en utspädning om cirka 0,05 
procent baserat på antalet aktier i bolaget på balansdagen. 
 

  
  
TTeecckknniinnggssooppttiioonnsspprrooggrraamm  22001199//22002222  
Årsstämman den 28 maj 2019 i Sedana Medical AB (publ) 
beslutade att genomföra ett nytt teckningsoptionsprogram för  
medarbetare (anställda och konsulter) i Sedana Medical-
koncernen. Bolaget emitterade vid årsstämman därmed 370 000 
teckningsoptioner serie 2019/2022, berättigande till teckning av 
totalt 370 000 aktier, vilka samtliga tecknades av bolagets 
dotterbolag Sedana Medical Incentive AB för senare överlåtelse 
till medarbetare i koncernen. Varje teckningsoption berättigar till 
teckning av en ny aktie i Sedana Medical AB (publ) under 
perioden 1 juli–30 november 2022 till en teckningskurs om 
142,23 kronor per aktie. För teckningsoptionerna gäller 
fullständiga villkor, inklusive sedvanliga omräkningsvillkor som 
bland annat innebär att teckningskursen liksom antalet aktier 
som teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att 
omräknas i vissa fall, t.ex. för det fall bolaget genomför ändringar 
i aktiekapitalet och/eller antalet aktier genom exempelvis 
emission av aktier eller andra värdepapper, sammanläggning 
eller uppdelning av aktier. Per balansdagen har 89 085 
teckningsoptioner serie 2019/2022 överlåtits till medarbetare i 
koncernen, varmed resterande 307 208 teckningsoptioner har 
makulerats per 30 september 2019. Samtliga överlåtelser av 
teckningsoptioner till medarbetare i koncernen har skett till 
marknadsvärde, beräknat enligt Black & Scholes 
värderingsmodell av en extern värderingsman. Total köpeskilling 
för de teckningsoptioner som överlåtits per balansdagen uppgår 
till 1 746 138 SEK. En förutsättning för förvärvandet av 
teckningsoptioner inom ramen Deborah för 
teckningsoptionsprogram 2019/2022 var att medarbetare 
gentemot Sedana Medical Incentive AB bl.a. har åtagit sig att 
sälja tillbaka förvärvade teckningsoptioner om medarbetarens 
anställning eller uppdrag i koncernen upphör före det att tre år 
gått från förvärvstidpunkten. Vid fullt utnyttjande av samtliga 
teckningsoptioner serie 2019/2022 som per balansdagen 
överlåtits till medarbetare i koncernen kommer bolagets 
aktiekapital öka med cirka 8 909 SEK genom utgivande av 89 085 
nya aktier i bolaget, motsvarande en utspädning om cirka 0,4 
procent baserat på antalet aktier i bolaget på balansdagen. 
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förvärvandet av teckningsoptioner inom ramen Deborah för 
teckningsoptionsprogram 2019/2022 var att medarbetare 
gentemot Sedana Medical Incentive AB bl.a. har åtagit sig att 
sälja tillbaka förvärvade teckningsoptioner om medarbetarens 
anställning eller uppdrag i koncernen upphör före det att tre år 
gått från förvärvstidpunkten. Vid fullt utnyttjande av samtliga 
teckningsoptioner serie 2019/2022 som per balansdagen 
överlåtits till medarbetare i koncernen kommer bolagets ak-
tiekapital öka med cirka 8 909 SEK genom utgivande av 89 085 
nya aktier i bolaget, motsvarande en utspädning om cirka 0,4 
procent baserat på antalet aktier i bolaget på balansdagen. 

Teckningsoptionsprogram 2017/2021 
Vid årsstämman den 19 maj 2017 beslutades om inrättandet 
av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram avsett för 
nyckelpersoner i Sedana Medical. I samband därmed besluta-
des om en emission av totalt 310 149 teckningsoptioner serie 
2017/2021 vilka samtliga tecknades och tilldelades bolagets 
dotterbolag Sedana Medical Incentive AB för vidare överlå-
telse till deltagare i incitamentsprogrammet. Totalt har 310 
149 teckningsoptioner överlåtits till deltagare i programmet. 
Samtliga deltagare är ledande befattningshavare i Sedana 
Medical. Teckningsoptionerna har överlåtits genom marknads-
mässiga villkor. Överlåtelsepriset är uträknat med hjälp av 
Black & Scholes modell av ett oberoende institut. 

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie i 
Sedana Medical AB (publ) till en teckningskurs motsvarande 
130 procent av teckningskursen i IPO erbjudandet, vilken 
var 19,50 kronor. Teckningsoptionerna kan utnyttjas under 
perioden 15 maj 2020 till och med den 31 januari 2021. Teck-
ningsoptionerna är vidare föremål för sedvanliga omräknings-
villkor för omräkning i samband med emissioner m.m. Vid fullt 
utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som överlåtits till 
deltagare i incitamentsprogrammet kommer aktiekapitalet i 
Sedana Medical AB (publ) att öka med 31 015 kronor genom 
utgivande av 310 149 aktier. 

Vid periodens utgång hade alla teckningsoptioner konverte-
rats till aktier. Inga teckningsoptioner i program 2017/2021 
finns därmed kvar och programmet har avslutats.

Övrig information

CERTIFIED ADVISER 

Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00, 
certifiedadviser@penser.se, är certified adviser till 
Sedana Medical AB (Publ).
 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA

Christer Ahlberg, VD och koncernchef,  
+46 70 675 33 30   

Maria Engström, CFO,  
+46 70 674 33 30 

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

25 feb 2021 Bokslutskommuniké 2020
15 april 2021 Årsredovisning 2020
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Styrelsens och verkställande direktörens intygande
Styrelsen försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av koncernens verksamhet, finansiella ställning och 

resultat. För en beskrivning av Sedana Medicals risker, vilka bedöms oförändrade, hänvisas till koncernens årsredovisning 2019. 

Danderyd 5 november 2020

 Thomas Eklund Sten Gibeck Bengt Julander
 Styrelsens ordförande Styrelseledamot Styrelseledamot

 Ola Magnusson Eva Walde Christoffer Rosenblad
 Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

  Christer Ahlberg
  Verkställande direktör
  och koncernchef
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Revisorns granskningsrapport 

Sedana Medical AB org. nr 556670–2519 

Inledning 
Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag 
(delårsrapport) för Sedana Medical AB per 30 den september 2020 och den niomånadersperiod som 
slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med årsredovisningslagen. 
Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. 

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning 
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review 
Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets 
valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer 
som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att 
vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en 
betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA 
och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör 
det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga 
omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade 
slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats 
grundad på en revision har. 

Slutsats 
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss 
anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad årsredovisningslagen. 

 

Stockholm den 5 november 2020 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

 

 

Leonard Daun 
Auktoriserad revisor 
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