Bioservo Technologies AB
Delårsrapport januari - juni 2019

Andra kvartalet 2019 i korthet
• Nettoomsättningen ökade till 3,5 (1,6) MSEK
• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till
-4,8 (-4,0) MSEK
• Rörelseresultatet (EBIT) var -5,8 (-4,7) MSEK
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Delårsrapport 1 januari till 30 juni 2019
Andra kvartalet i siffror
•

Nettoomsättningen ökade till 3,5 (1,6) MSEK

•

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -4,8 (-4,0) MSEK

•

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -5,8 (-4,7) MSEK

•

Periodens resultat uppgick till -5,8 (-4,7) MSEK

•

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,65 (-0,52) SEK

•

Likvida medel uppgick per den 30 juni till 9,9 (41,6) MSEK

Första halvåret i siffror
•

Nettoomsättningen ökade till 5,2 (3,0) MSEK

•

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -9,3 (-9,0) MSEK

•

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -11,1 (-10,5) MSEK

•

Periodens resultat uppgick till -11,1 (-10,5) MSEK

•

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,25 (-1,18) SEK

•

Likvida medel uppgick per den 30 juni till 9,9 (41,6) MSEK

Händelser under perioden
Bioservo lanserade nästa generation av industrihandsken Ironhand® som inkluderar genomgripande
förbättringar avseende hållbarhet, komfort och användarvänlighet genom nya sensorer, ny bärsele och
förbättrad kraftöverföring i handsken.
Lago Kapital Ltd anlitas som likviditetsgarant för bolagets aktie. Uppdraget som likviditetsgarant går ut på att
säkerställa möjligheten att handla i bolagets aktie genom att kontinuerligt ställa handelsposter på vardera köpoch säljsida i orderboken. Lago Kapital Ltd kvoterar köp- respektive säljvolym motsvarande 15 000 SEK med en
spread om maximalt 4% mellan köp och säljkurs, helt i linje med NASDAQ First North regelverk. Syftet med
likviditetsgarantin är att förbättra likviditeten i aktien och minska skillnaden mellan köp- och säljkurs under
pågående handel.
Loxam, ett ledande företag inom uthyrning av utrustning och maskiner till byggnadsindustrin i Europa köper in
fem Ironhand® enheter, för att i ett första skede hyra ut dessa till Eiffage i Frankrike.
Bioservo inleder samarbete med forskningscentret Roessingh i Nederländerna och initierar en klinisk studie
med fokus på de rehabiliterande effekterna av Carbonhand® för patienter med nedsatt handfunktion, som en
del av iHand projektet, finansierat av den europeiska satsningen Horizon 2020. Syftet med studien är att
undersöka den rehabiliterande effekten av handsken Carbonhand och det primära effektmåttet är patientens
maximala greppstyrka.

Händelser efter perioden
Under juli månad har Bioservo erhållit EU-bidrag för iHand-projektet till ett belopp av 837 000 EUR vilket har
stärkt bolagets likviditet.
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Bioservo kontrakterar Jacob Michlewicz som ny interim CFO samt medlem i ledningsgruppen. Jacob med
bakgrund som affärskonsult från McKinsey och senare som medgrundare av konsultbyrån Zitha Consulting AB
efterträder Maria Myräng som CFO och tillträder tjänsten den 4 augusti 2019.
Bioservo tecknar exklusivt distributörsavtal med GOBIO, ett varumärke inom EUROPE TECHNOLOGIES Group
för försäljning av Ironhand® på den franska marknaden. GOBIO har både en ledningsgrupp och ett säljteam
med tidigare erfarenhet av framgångsrik försäljning av exoskelett för industriell användning och har god
kontakt med relevanta kunder i Frankrike som passar Bioservo’s strategi för kommersialisering.

Finansiellt sammandrag
Nettoomsättning, TSEK
Rörelseresultat före avskrivningar,
(EBITDA), TSEK
Rörelseresultat (EBIT), TSEK
Periodens resultat, TSEK
Resultat per aktie före utspädning, SEK
Resultat per aktie efter utspädning, SEK
Likvida medel, TSEK
Periodens kassaflöde från den löpande
verksamheten, TSEK
Eget kapital, TSEK
Balansomslutning, TSEK
Soliditet, %
Totalt antal aktier, st
Genomsnittligt antal aktier, st
Anställda i FoU
Genomsnittligt antal anställda

Apr-jun 2019

April-jun 2018

Jan-jun 2019

Jan-jun 2018

Helår 2018

3 500
-4 814

1 567
-3 953

5 243
-9 262

2 996
-9 024

6 707
-18 896

-5 772
-5 776
-0,65
-0,65
9 855
-7 397

-4 671
-4 674
-0,52
-0,52
41 581
3 451

-11 125
-11 130
-1,25
-1,25
9 855
-15 706

-10 523
-10 527
-1,18
-1,18
41 581
-2 970

-22 183
-27 890
-3,12
-3,12
25 561
-16 771

29 015
34 724
83,5
8 936 451
8 936 451
10
28

57 236
69 326
82,6
8 936 451
8 936 451
9
28

29 015
34 724
83,5
8 936 451
8 936 451
10
28

57 236
69 326
82,6
8 936 451
8 936 451
9
27

40 145
50 249
79,9
8 936 451
8 936 451
10
27

Definitioner
Nettoomsättning
Intäkter avseende sålda varor i huvudverksamheten.
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar.
Rörelseresultat (EBIT)
Resultat före finansiella poster och skatt.
Likvida medel
Kassa och banktillgodohavanden.
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde före kassaflöde från investerings- och finansieringsverksamheten.

Sida 3 av 13

Bioservo Technologies AB (publ)

Delårsrapport januari – juni 2019

Soliditet
Eget kapital som andel av totala tillgångar.
Genomsnittligt antal anställda
Beräknas som summan arbetad tid dividerat med normalarbetstid för perioden.
Resultat per aktie före och efter utspädning
Resultatet dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier under perioden före respektive efter utspädning. Om
resultatet är negativt används antal aktier före utspädning även för beräkningen efter utspädning.

Kort om Bioservo Technologies
Bioservo Technologies (publ) är ett teknik- och utvecklingsbolag som kombinerar medicinsk vetenskap med
modern robotteknik. Bolaget har en globalt framskjuten position inom soft exoskeleton-teknik, bärbara
kraftstärkande produkter, för personer med behov av extra kraft för att stärka kroppens uthållighet och
funktion, eller för personer med nedsatt muskelstyrka.
Bioservo Technologies AB grundades 2006 i ett samarbete mellan forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan och
en läkare på Karolinska sjukhuset. Vår SEM ™ (Soft Extra Muscle) -teknik uppfanns av professor Hans von Holst
(neurokirurgi), professor Jan Wikander och doktor Johan Ingvast (doktorsexamen i mekatronisk teknik). Sedan
starten har vi vidareutvecklat denna hyllade och patenterade SEM ™ - teknologi (Soft Extra Muscle) och är idag
världsledande inom mjuka exoskelett.
Åtagandet bygger på en stark tro på att denna teknik kommer att förändra livet för många människor genom
att stärka deras oberoende och höja deras livskvalitet.
Efter många år av forskning och utveckling fokuserar Bioservo Technologies på en kommersialisering av
bolagets produkter och patenterade teknik. De framtagna handskarna lämpar sig väl för både rehabilitering
inom hälso- och sjukvården och i preventivt syfte för professionella användare inom industrin. Bolaget har
bland annat tecknat strategiska samarbetsavtal med ett flertal multinationella företag inom bland annat
fordons- och flygindustrin, samt företag verksamma inom bygg/anläggning/infrastruktur.

För mer information, vänligen besök www.bioservo.se
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Petter Bäckgren kommenterar andra kvartalet 2019
Vi sammanfattar ett framgångsrikt andra kvartal med lansering av
all-new Ironhand® som genererat ett stort intresse internationellt
med mer än 20 sålda Ironhand® enheter under perioden. Arbetet med
att etablera ett globalt distributionsnätverk inom våra prioriterade
industrier har initierats. Under juli månad presenterade vi en ny
distributör för den franska marknaden, ett samarbete med GOBIO
som ingår i EUROPE TECHNOLOGIES Group för försäljning av
Ironhand®.

All new Ironhand® nu lanserad
Sedan årsskiftet har vi arbetat intensivt och fokuserat med utveckling och förberedelser inför en bred
kommersiell introduktion av all-new Ironhand®. Lanseringen påbörjades i början på maj, vilket var en
månad tidigare än planerat. All-new Ironhand® inkluderar genomgripande förbättringar avseende
hållbarhet, komfort och användarvänlighet genom nya sensorer, ny bärsele och förbättrad
kraftöverföring i handsken. Det omfattande förbättringsarbetet är utfört i nära samarbete med
ledande aktörer inom bilindustrin och byggindustrin. Arbetet har resulterat i att vi nu har en ännu
bättre produkt med en förbättrad användarupplevelse, som intuitivt och intelligent bistår med kraft
när det behövs.
Etablering av distributionskanaler på den franska marknaden
Den franska marknaden visade tidigt ett stort intresse för Ironhand®. Bioservo Technologies har
under ett par år samarbetat med Eiffage, ett ledande företag i Europa inom byggnadsindustrin med
en tydlig agenda att förebygga belastningsskador. Tillsammans med Eiffage genomförde vi under juni
ett lanseringssymposium i Paris där Bioservo fick möjligheten att introducera all-new Ironhand®.
Eiffage presenterade även resultaten från omfattande tester som har genomförts med Ironhand® på
75 medarbetare under de senaste 2 åren. Både subjektiva och objektiva resultat av testerna visar på
tydliga vinster i arbetet att minska risker för skador. Resultaten är genomgående positiva och
uppmuntrar till ett bredare användande av Ironhand® för Eiffage, som arbetar aktivt med ett
förebyggande arbete att minska skador på deras arbetsplatser.
Som ett led i att erbjuda Ironhand® har Loxam som samarbetar med Eiffage och är ledande inom
uthyrning av utrustning och maskiner till byggnadsindustrin i Europa, köpt 5 enheter för uthyrning till
Eiffage. Redan under juli månad återkom Loxam och beställde ytterligare 5 enheter.
Nu kan vi även välkomna GOBIO som en distributör och partner i Frankrike. GOBIO är en ledande
distributör av exoskelett i Frankrike. Bioservo har påbörjat ett omfattande arbete att etablera
distributörer på samtliga prioriterade marknader och vi avser teckna avtal med erfarna
organisationer som med hjälp av sina omfattande nätverk kommer att bli bra partners när vi
marknadsför all-new Ironhand® på den globala marknaden.
Försäljning och resultat
Kvartalets omsättning ökade till 3,5 MSEK, jämfört med 1,6 MSEK under motsvarande kvartal
föregående år. Försäljningen drivs primärt av en framgångsrik lansering av all-new Ironhand®. Under
perioden såldes fler än 20 enheter och 170 handskar vilket genererade en betydande
omsättningsökning av Ironhand®.
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Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -5,8 MSEK under perioden jämfört med -4,7 MSEK motsvarande
kvartal. Kostnadsökningen drivs bland annat av den kliniska studien som initierats under perioden
och som syftar till att ge indikationen rehabilitiering för Carbonhand® inom hälsovårdssegmentet,
samt av kostnader förknippade med lanseringen av all-new Ironhand®.
Marknad, Investeringar för framtiden samt finansiella mål
Jag har nu varit VD på Bioservo i knappt ett år. Under året har jag sett vilken potential vår teknologi
och unika kompetens har, både från nuvarande och framtida produkter baserade på samma tekniska
plattform och kunnande. Första generationen av våra produkter visade att vi tillför stort värde för
användare inom både sjukvården och industrin.
Genom vårt nära samarbete med våra kunder blev det under hösten 2018 tydligt att det fanns
utrymme för produktförbättringar som hållbarhet, komfort och användarvänlighet. Vi tog därför
under slutet av förra året beslutet att avvakta med en bredare lansering av Ironhand® tills att en
förbättrad version, testad av våra viktigaste partners, var färdigställd. All-new Ironhand® lanserades
därefter i maj 2019.
Vi är nu redo att investera i en bred marknadsintroduktion, både genom direkt försäljning till stora
slutkunder och genom distributionsavtal. Parallellt ser vi stora möjligheter att nå en ledande position
inom sjukvården genom att uppgradera Carbonhand®, men även att utveckla nya kommersiella
lösningar för industrin som t.ex. Ironarm.
Marknaden för exoskelett är under stark framväxt i och med att allt mer användarvänliga och
funktionella produkter introduceras på marknaden. Tillväxten bedöms uppgå till över 40 procent
årligen under perioden 2018-2025 vilket innebär en ökning från omkring 125 MUSD till ca 1 900
MUSD.1
Starka drivkrafter bakom marknadstillväxten för exoskelett bedöms, utöver teknologiska framsteg
som främjar prestanda och ekonomisk produktion, vara möjligheten att förebygga förslitnings- och
andra arbetsrelaterade belastningsskador samt bidra till produktivitetsökning i industrin likväl som
förbättrad rehabilitering inom vården i samband med sjukdom eller annan funktionsnedsättning.
Bioservo har en unik och världsledande teknologi och vi ser med stor tillförsikt på försäljningsutvecklingen framöver. Vi är övertygade om att exoskelett kommer att implementeras brett på
arbetsplatser och bli ett naturligt inslag över tid. Vår förväntan är att Bioservo senast 2024 har en
omsättning över 300 miljoner SEK med god lönsamhet drivet av bil-, flyg- samt byggindustrin för
Ironhand® med en stor försäljningspotential framöver även för Carbonhand®, som även förväntas få
indikation rehabilitering genom den kliniska studie som initieras i samarbete med forskningscentret
Roessingh i Nederländerna.

1

Allied Market Research, Smart Exoskeleton Market: Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2018 – 2025, feb 2019
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Personliga reflektioner
Bioservo är ensamma att erbjuda kraftförstärkande handskar inom industrin och potentialen för vår
teknologi är enorm. Lanseringen av all-new Ironhand® har genererat ett stort ökat intresse att testa
och utvärdera vår teknik för att undvika skador i utsatta greppintensiva miljöer.
Nu står vi inför att starta upp flera ledande distributörer inom våra prioriterade segment i Europa och
USA, ett arbete som jag är övertygad snabbt kommer att leda till att nya kunder testar och
implementerar våra lösningar för att minska risken för skador på arbetsplatsen.
Tillsammans med mina medarbetare har jag satt upp en tydlig målbild och vi arbetar fokuserat på att
säkerställa rätt kapacitet med bibehållen kvalitet i den kommersiella fas vi nu befinner oss i. Vi
arbetar även aktivt med en långsiktig plan att öka vår produktion för att möjliggöra större leveranser
och sänka våra produktionskostnader. Jag är trygg med att vi är på rätt väg och står väl rustade för
att möta den ökade efterfrågan av intuitiva kraftförstärkande handskar som jag är övertygad
kommer att vara ett naturligt inslag på arbetsplatser med greppintensiva arbetsuppgifter framöver.
Kista i augusti 2019
Petter Bäckgren
VD
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Finansiell översikt
April – Juni, 2019
Nettoomsättning
Nettoomsättningen ökade med 119% till 3,5 (1,6)
MSEK för andra kvartalet. Tillväxten är driven av
den framgångsrika lanseringen av nya
industrihandsken Ironhand, samt intäkter från
samarbetsprojekt för utveckling av Ironarm och
fortsatt stabila intäkter från Carbonhand.
Rörelsekostnader
Rörelsens kostnader uppgick till 13,6 (9,1) MSEK
för det andra kvartalet. Kostnadsökningen är i
huvudsak relaterad till den globala lanseringen av
industrihandsken Ironhand och till genomförandet
av den kliniska studien i EU-projektet iHand.
Rörelseresultat
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick
till -4,8 (-4,0) MSEK, medan rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -5,8 (-4,7) MSEK.
Periodens resultat
Periodens resultat uppgick till -5,8 (-4,7) MSEK
motsvarande ett resultat per aktie om -0,65 (-0,52)
SEK.
Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten
uppgick under perioden till -7,4 (2,4) MSEK.
Finansiell ställning och investeringar
Totala tillgångar uppgick per den 30 juni 2019 till
34,7 (69,3) MSEK.
Likvida medel uppgick per den 30 juni 2019 till 9,9
(41,6) MSEK. Soliditeten uppgick till 83,5 (82,6)
procent vid periodens utgång.

Rörelsekostnader
Rörelsens kostnader uppgick till 23,8 (18,0) MSEK
för första halvåret. Kostnadsökningen är i huvudsak
relaterad till den globala lanseringen av
industrihandsken Ironhand och till genomförandet
av den kliniska studien i EU-projektet iHand.
Rörelseresultat
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick
till -9,3 (-9,0) MSEK, medan rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -11,1 (-10,5) MSEK.
Periodens resultat
Periodens resultat uppgick till -11,1 (-10,5) MSEK
motsvarande ett resultat per aktie om -1,25 (-1,18)
SEK.
Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten
uppgick under perioden till -15,7 (-5,2) MSEK.
Finansiell ställning och investeringar
Totala tillgångar uppgick per den 30 juni 2019 till
34,7 (69,3) MSEK.
Likvida medel uppgick per den 30 juni 2019 till 9,9
(41,6) MSEK. Soliditeten uppgick till 83,5 (82,6)
procent vid periodens utgång.
Medarbetare
Antal anställda uppgick per den 30 juni 2019 till 28
(28) personer.
Principer för delårsrapportens upprättande
Räkenskaperna i Bioservos delårsrapport har
upprättats enligt samma principer som den senaste
årsredovisningen, det vill säga i enlighet med
årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Jan – Juni, 2019
Nettoomsättning
Nettoomsättningen ökade med 73 procent till 5,2
(3,0) TSEK för det första halvåret. Tillväxten är
driven av den framgångsrika lanseringen av nya
industrihandsken Ironhand, samt intäkter från
samarbetsprojekt för utveckling av Ironarm och
fortsatt stabila intäkter från Carbonhand.

Teckningsoptioner
Per 2019-06-30 finns 446 230 utestående
teckningsoptioner. Sammanlagt berättigar
teckningsoptionerna till teckning av totalt 688 310
aktier. Teckningsoptionerna är utgivna dels inom
ramen för ett optionsprogram för nyckelpersoner
och anställda i bolaget.
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Serie 2016-2023
60 520 utställda optioner som ger rätt att teckna
302 600 aktier.
Teckningskursen är mellan 23,30 SEK och 43,20 SEK
per aktie beroende på när under
teckningsperioden teckningen sker.
Teckningsoptionerna kan utnyttjas 25 januari 2017
till 31 december 2023.
Vid fullt utnyttjande av samtliga utställda
teckningsoptioner ökar antalet aktier och röster i
Bolaget med 302 600 aktier, envar med ett
kvotvärde om 0,20 SEK.
Teckningsoptionerna är föremål för sedvanliga
omräkningsvillkor i samband med emissioner m.m
Serie 2018-2023
385 710 utställda optioner som ger rätt att teckna
385 710 st aktier. Teckningskursen är 30 kr per
aktie och kan utnyttjas från kvartal 1 2023 till 15
december 2023.Vid fullt utnyttjande av samtliga
utställda teckningsoptioner ökar antalet aktier med
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385 710 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,20
SEK. Teckningsoptionerna är föremål för sedvanliga
omräkningsvillkor i samband med emissioner m.m
Risker
Bioservos riskfaktorer har inte förändrats sedan
senaste årsredovisning,
https://www.bioservo.com/assets/documents/Arsr
edovisning-2018.pdf
Granskning av revisor
Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets
revisor.
Certified Adviser
FNCA Sweden AB är Bioservos Certified Adviser.
Aktien
Bioservo Technologies AB handlas sedan den 22
maj 2017 på Nasdaq First North.

Stockholm, den 13 augusti 2019
Bioservo Technologies AB

Anders Lundmark
Styrelseordförande

Nikolaj Sørensen
Styrelseledamot

Hans Von Holst
Styrelseledamot

Karin Ruiz
Styrelseledamot

Runar Bjørklund
Styrelseledamot

Kunal Pandit
Styrelseledamot

Petter Bäckgren
Verkställande Direktör
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RESULTATRÄKNING (TSEK)

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat (EBIT)
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat före skatt
Skatt
Periodens resultat

Delårsrapport januari – juni 2019

Apr-jun 2019

Apr-jun 2018

Jan-jun 2019

Jan-jun 2018

Helår 2018

3 500
4 334
7 834

1 576
361
2 513
4 450

5 243
7 410
12 653

2 996
1 294
3 232
7 522

6 707
2 815
6 622
16 144

-1 913
-5 175
-5 560
-958

-687
-2 672
-5 041
-721

-2 754
-8 122
-11 039
-1 863

-1 673
-5 477
-9 396
-1 499

-3 601
-11 583
-19 856
-3 287

-13 606

-9 121

-23 778

-18 045

-38 327

-5 772

-4 671

-11 125

-10 523

-22 183

-4
-4

-3
-3

-5
-5

-4
-4

-7
-7

-5 776
-5 776

-4 674
-4 674

-11 130
-11 130

-10 527
-10 527

-22 190
-5 700
-27 890
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2019-06-30

2018-06-30

2018-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

14 039
549
40
14 628

15 148
178
5 700
21 026

15 394
621
16 015

Omsättningstillgångar
Varulager
Kundfordringar
Kortfristiga fordringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

3 147
3 230
3 864
9 855
20 096
34 724

2 041
1 571
3 107
41 581
48 300
69 326

2 515
2 902
3 256
25 561
34 234
50 249

29 015

57 236

40 145

2 791
2 918
5 709
34 724

1 297
10 793
12 090
69 326

2 222
7 882
10 104
50 249

BALANSRÄKNING (TSEK)

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Skulder
Leverantörsskuld
Kortfristiga skulder
Summa skulder
Summa eget kapital och skulder

2019-06-30

2018-06-30

2018-12-31

Eget kapital vid periodens ingång

34 791

67 763

67 763

Återbetalda/inbetalda premier optionsprogram
Periodens resultat
Eget kapital vid periodens utgång

-5 776
29 015

-10 527
57 236

272
-27 890
40 145

FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL (TSEK)
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KASSAFLÖDESANALYS (TSEK)

Delårsrapport januari – juni 2019

Apr-jun 2019

Apr-jun 2018

Jan-jun 2019

Jan-jun 2018

Helår 2018

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Avskrivningar
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

-5 772
958
-4
-4 818

-4 671
721
-3
-3 953

-11 125
1 863
-5
-9 267

-10 381
1 499
-4
-8 886

-22 185
3 289
-7
-18 903

Förändringar i varulager
Förändring i rörelsefordringar
Förändringar i rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

409
-922
-1 651
-6 982

-303
-739
8 446
3 451

-632
-936
-4 407
-15 242

-890
-739
7 545
-2 970

-1 364
-2 063
5 559
-16 771

-40
-375

-1 028

-40
-424

-2 314

-504
-4 301

-415

-1 028

-464

-2 314

-4 805

-

-

-

-

272
272

-7 397
17 252
9 855

2 423
39 158
41 581

-15 706
25 561
9 855

-5 245
46 865
41 581

-21 304
46 865
25 561

Investeringsverksamheten
Investering i materiella anläggningstillgångar
Investering i finansiella anläggningstillgångar
Investering i immateriella
anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Amortering av lån
Upptagna lån
Nyemission
Betalda/Återbetalda optionspremier
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut
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Bioservo Technologies AB (publ)

Delårsrapport januari – juni 2019

Finansiell kalender
Kvartal 3, 2019
Bokslutskommuniké

5 november 2019
21 februari 2020

Kontaktuppgifter
Frågor kring rapporten:
Petter Bäckgren, CEO
Tel: +46 (0) 8 21 17 10
E-post: petter.backgren@bioservo.com
Jacob Michlewicz, CFO
Tel: +46 (0) 8 21 17 10
E-post: jacob.michlewicz@bioservo.com
Bioservo Technologies AB (publ)
Torshamnsgatan 35, 164 40 Kista
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