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 Tredje kvartalet 2019 i korthet 

• Nettoomsättning 1,7 (1,0) MSEK 

• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 

uppgick till -4,6 (-5,8) MSEK 

• Rörelseresultatet (EBIT) var -5,5 (-6,7) MSEK 
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Delårsrapport 1 januari till 30 september 2019 
 

Tredje kvartalet i siffror 

• Nettoomsättningen ökade till 1,7 (1,0) MSEK 

• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -4,6 (-5,8) MSEK 

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -5,5 (-6,7) MSEK 

• Periodens resultat uppgick till -5,5 (-6,7) MSEK 

• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,61 (-0,75) SEK 

• Likvida medel uppgick per den 30 september till 9,4 (32,1) MSEK 

 

Första nio månaderna i siffror 

• Nettoomsättningen ökade till 6,9 (4,0) MSEK 

• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -13,8 (-14,9) MSEK 

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -16,6 (-17,2) MSEK 

• Periodens resultat uppgick till -16,6 (-17,2) MSEK 

• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,86 (-1,93) SEK 

• Likvida medel uppgick per den 30 september till 9,4 (32,1) MSEK 

 

Händelser under perioden   

• Bioservo har framgångsrikt genomfört en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna som avslutades 
den 30 september 2019. Intresset var stort och sammanlagt tecknades Företrädesemissionen till 156 
procent. 
 

• Bioservo har tecknat exklusiva distributörsavtal för Ironhand® på prioriterade marknader: 
̵ För den franska marknaden har Bioservo ingått ett avtal med GOBIO, ett varumärke inom EUROPE 

TECHNOLOGIES Group. GOBIO har tidigare erfarenhet av framgångsrik försäljning av exoskelett för 
industriell användning och har god kontakt med relevanta kunder i Frankrike. 

̵ För den amerikanska marknaden har Bioservo ingått i ett samarbete med Rhino Assembly Ltd som 
fokuserar på att leverera världens mest innovativa lösningar inom monteringsindustrin. Rhino Assembly 
arbetar med kunder som Ford, BMW, Boeing, Caterpillar och många fler inom bil-, flyg-, samt 
jordbruksindustrin. 

̵ För den tyska, spanska, portugisiska och polska marknaden har Bioservo ingått i ett avtal med ITURRI, 
S.A. som har tidigare erfarenhet av att framgångsrikt sälja exoskelett för industriellt bruk. 

̵ Bioservo ingick även avtal med Health2Work för att sälja Ironhand® på den nederländska marknaden 
och med awb Schraubtechnik- und Industriebedarf GmbH för den österrikiska marknaden. 

 

• Bioservos utvecklingspartner Eiffage har tilldelats fem priser för arbetet med Ironhand®. Bolagen har sedan 
2017 ett nära forsknings- och utvecklingssamarbete kring utvecklingen av Ironhand®, världens första 
muskelstärkande mjuka robotiksystem för professionella användare. 
 

• Nyttan med Bioservos patenterade och prisbelönta SEM™ teknologi visades i en vetenskaplig studie. En 
artikel publicerad i den vetenskapliga tidskriften PLOS ONE visar att Carbonhand®, antingen som ett 
hjälpmedel eller som ett träningsredskap, kan motverka försämring av handfunktion förknippad med 
åldrande. 

• Bioservo erhöll, inom ramen för det tidigare kommunicerade bidraget för Horizon 2020/ iHand-projektet, 
ett belopp av 837 000 EUR. 
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Händelser efter perioden   

• Emissionslikviden på 58,7 MSEK netto efter emissionskostnader har tillförts och förstärkt bolagets 
finansiella position.  Företrädesemissionen har även registrerats vid Bolagsverket och betalda tecknade 
aktier (”BTA”) omvandlades till aktier per måndagen den 28 oktober 2019. 
 

• Bioservo har ingått i ett samarbete med Ericsson för att primärt på stora internationella mässor 
marknadsföra och demonstrera Ironhand® för att påvisa i realtid framtidens möjligheter med uppkopplade 
produkter i snabba och stabila nätverk. 

 
Finansiellt sammandrag 

 Jul-sep 2019 Jul-sep 2018 Jan-sep 2019 Jan-sep 2018 Helår 2018 

Nettoomsättning, TSEK  1 670 956 6 913 3 953 6 707 

Rörelseresultat före avskrivningar, 

(EBITDA), TSEK 

-4 565 -5 837 -13 827 -14 862 -18 896 

Rörelseresultat (EBIT), TSEK -5 491 -6 703 -16 616 -17 226 -22 183 

Periodens resultat, TSEK -5 491 -6 703 -16 621 -17 226 -27 890  

Resultat per aktie före utspädning, SEK -0,61 -0,75 -1,86 -1,93 -3,12 

Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,61 -0,75 -1,86 -1,93 -3,12 

Likvida medel, TSEK 9 437 32 074 9 437 32 074 25 561 

Periodens kassaflöde från den löpande 

verksamheten, TSEK 

722 -7 801 -14 520 -10 913 -16 771 

Eget kapital, TSEK 22 536 50 384 22 536 50 384 40 145 

Balansomslutning, TSEK 33 343 60 372 33 343 60 372 50 249 

Soliditet, % 67,6 83,5 67,6 83,5 79,9 

Totalt antal aktier, st 8 936 451 8 936 451 8 936 451 8 936 451 8 936 451 

Genomsnittligt antal aktier, st 8 936 451 8 936 451 8 936 451 8 936 451 8 936 451 

Anställda i FoU 10 10 10 10 10 

Genomsnittligt antal anställda  29 28 28 27 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. 
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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. 
 

 
Om Bioservo Technologies 
 

Bioservo Technologies AB (publ) är ett teknik- och utvecklingsbolag som kombinerar medicinsk vetenskap med 

modern robotteknik. Bolaget har en globalt framskjuten position inom soft exoskeletonteknik, 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 grundades 2006 genom ett samarbete mellan forskare på Kungliga Tekniska Högskolan 

och läkare på Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Bioservo Technologies är ett svenskt publikt aktiebolag med 

huvudkontor och verksamhet i Kista norr om Stockholm. 

För mer information, vänligen besök www.bioservo.se 

 
 

  

http://www.bioservo.se/
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Petter Bäckgren kommenterar tredje kvartalet 2019  
 

Framgångsrik nyemission genomförd1, övertecknad till 156% 
Bioservos aktieägare visade stor tilltro till bolagets strategiska planer 
genom den lyckade företrädesemissionen. Jag är entusiastisk över att 
med detta i ryggen, ta bolaget till kommersialisering och accelerera 
företagets utvecklingsprogram för kommande produktgenerationer. Vi 
på Bioservo är enormt motiverade att på allvar introducera våra helt 
unika och innovativa produkter som tillför kraft, motverkar och 
reducerar arbetsskador.  
 

Globala partners på nyckelmarknader kontrakterade 
Under perioden har vi kontrakterat ett globalt distributionsnätverk av selekterade partners med 
kompletterande produkter, gedigen kompetens och etablerade kundnätverk som jag är övertygad 
kommer ge en substantiell utväxling framöver. Arbetet med kunskapsöverföring till våra distributörer 
är i full gång och jag förväntar mig en bredare kommersialisering tidigast under slutet av året när 
försäljning och kundsupport är fullt ut implementerat hos respektive distributör. 
 

Toyota Motors positiva till Ironhand efter långtidstester i USA 
Vid sidan av General Motors pågår samarbeten och tester med ett antal större företag inom 
bilindustrin, både i USA och Europa. Nu kan vi även kommunicera att sedan en tid testar Toyota 
Motors Ironhand. De har genomfört framgångsrika långtidstester på två olika bilfabriker i USA med 
totalt 14 användare och kan nu påvisa en tydlig riskreduktion av förslitningsskador enligt HAL/TLV, en 
etablerad vetenskaplig riskmodell som nu för första gången appliceras som en objektiv mätmetod i 
Ironhand som enda produkt. Toyota visar stort intresse för Bioservos teknologi och har nu valt att gå 
vidare med kompletterande tester av Ironhand med målsättningen att utvärdera hur Ironhand ska 
implementeras och användas bredare för att minska risken för förslitningsskador.  
 

Bioservo samarbetar med Ericsson 
Bioservo har etablerat ett samarbete med Ericsson baserad på en gemensam vision där båda parter 
aspirerar på ledande positioner inom sina respektive områden. Ericssons målsättning är att leda 
utvecklingen inom industriell trådlös kommunikation genom att erbjuda enkla, snabba och stabila 
4G/5G nätverk till industrin, och Bioservos målsättning är att leda utvecklingen inom 
kraftförstärkande aktiva mjuka exoskelett. Samarbetet innebär gemensam marknadsföring och 
promotion primärt på stora internationella mässor och events där Ericsson demonstrerar Ironhand® 
för att påvisa framtidens möjligheter med uppkopplade produkter i snabba och stabila nätverk. 
 

Internationell exponering 
Ironhand® som nu introduceras internationellt på bred front har i Frankrike på kort tid redan vunnit 5 
olika prestigefyllda priser tack vare den innovativa tekniska höjden och för arbetet med att förebygga 
förslitningsskador och skapa hållbara arbetsplatser. På den franska marknaden pågår även sedan 
några månader ett samarbete med LOXAM som är Europas ledande uthyrningsföretag med 760 
filialer i över 13 länder i Europa, Mellanöstern, Marocko och Brasilien. Målsättningen är att LOXAM 
ska erbjuda Ironhand® på ett antal filialer i Europa primärt för byggindustrin som ett 
skadeförebyggande hjälpmedel. LOXAM har köpt in 13 Ironhand® system inom ramen för ett första 
pilotprojekt. 
 

General Motors strejk som pågått under stor del av perioden har temporärt avbrutit de pågående 
testerna. Båda parter har dock för avsikt att fortsätta testerna så fort fabrikerna åter öppnas och 
arbetet återgått till det normala. 
 

 
1 Emissionslikviden på 58,7 MSEK netto efter emissionskostnader tillfördes bolaget under oktober månad  
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Under kvartal 4 kommer Bioservo och Ironhand® att fortsätta marknadsföras på ett antal 
internationella utställningar. I Tyskland har ExoBerlin precis avslutats där Ironhand® presenterades 
tillsammans med Eiffage Infrastructure med fokus på deras framgångsrika utvärderingar av 
handsken. Under november kommer Bioservo även ställa ut i samband med A+A i Dusseldorf samt i 
samband med WeaRAcon i Stuttgart. På den franska marknaden har Bioservo precis deltagit 
tillsammans med vår distributör GOBIO på Preventica i Marseille, och kommer även att ställa ut 
tillsammans med LOXAM i samband med Patimat i Paris under november. I USA visades Ironhand® i 
Ericssons monter under MWC i Los Angeles som fokuserar på ”intelligent connnectivity”, Bioservo 
deltog även vid ErgoX & HFES där det senaste inom ergonomi och produkter för att förebygga skador 
demonstreras och diskuteras. 
 

Marknadsutsikter  
Vår helt unika teknologi med kraftförstärkande mjuka exoskelett testas nu av ledande företag och vår 
övertygelse är att under 2020 kommer Ironhand® implementeras hos företag i större utsträckning i 
både USA och Europa. På sikt är vi är övertygade om att exoskelett kommer att implementeras brett 
som ett naturligt inslag för att skapa hållbara arbetsplatser.  
 

På Bioservo lägger vi just nu allt fokus på kunskapsöverföring till våra partners och genomför 
utbildningar, deltar på mässor samt gemensamma kundbesök för att långsiktigt skapa stabil 
försäljning genom våra distributörer. Marknaden för exoskelett är under stark framväxt och mer 
användarvänliga och funktionella produkter introduceras på marknaden kontinuerligt. Tillväxten 
bedöms uppgå till över 40 procent årligen under perioden 2018–2025 vilket innebär en ökning från 
omkring 1,2 miljarder SEK till närmare 20 miljarder SEK2. 
 

Personliga reflektioner  
Bioservo är ensamma att erbjuda kraftförstärkande handskar inom industrin och behovet för vår 
teknologi är signifikant. Lanseringen av Ironhand® har genererat ett stort ökat intresse att testa och 
utvärdera vår teknik för att undvika skador i utsatta greppintensiva miljöer. Nu har vi startat igång 
utbildning och säljträning av våra partners inom prioriterade segment i Europa och USA, ett arbete 
som kommer att fortgå under hela 2019 och min bedömning är att kunder tidigast under nästa år 
efter egna interna tester implementerar Ironhand i större utsträckning som kraftförstärkande och 
skadeförebyggande lösning. 
 

Utöver kunskapsöverföring har vi ett starkt fokus på produktutvecklingsarbetet och under kvartal 4 
förväntar vi oss att kunna presentera fler nyheter som ytterligare kommer att förbättra 
användarupplevelsen av Ironhand® och förenkla handhavandet. Förbättringar i kombination med ett 
starkt ökat intresse från våra kunder är något som gör mig helt övertygad om att vi står inför ett 2020 
där vår teknologi kommer implementeras bredare inom våra prioriterade segment. Genom vår 
framgångsrika företrädesemission har vi nu säkrat upp finansiering som syftar till att accelerera våra 
kommersiella insatser samtidigt som vi utvecklar nya unika produkter baserade på vår unika 
patenterade SEM™ teknologi av intuitiva kraftförstärkande produkter, fortsätt att följa oss på en 
spännande tillväxtresa som precis har börjat. 
 
Kista den 5 november 2019 
Bioservo Technologies AB (publ) 
 
 
Petter Bäckgren, Verkställande direktör 
 
  

 
2 Allied Market Research, Smart Exoskeleton Market: Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2018 – 2025, February 2019 
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Finansiell översikt 

Juli – September 2019 

Nettoomsättning  
Nettoomsättningen ökade med 70 procent till 1,7 
(1,0) MSEK för tredje kvartalet. Tillväxten är driven 
av den framgångsrika lanseringen av 
industrihandsken Ironhand, samt intäkter från 
samarbetsprojekt för utveckling av Ironarm och 
fortsatt stabila intäkter från Carbonhand. 

Rörelsekostnader 
Rörelsens kostnader uppgick till 10,4 (9,7) MSEK 
för det tredje 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 -4,6 (-5,8) MSEK, medan rörelse- 
resultatet (EBIT) uppgick till -5,5 (-6,7) MSEK.  
 
Periodens resultat 
Periodens resultat uppgick till -5,5 (-6,7) MSEK 
motsvarande ett resultat per aktie om -0,61 (-0,75) 
SEK.  
  
Kassaflöde 
Kassaflödet från den löpande verksamheten 
uppgick under perioden till 0,7 (-7,8) MSEK.   

Finansiell ställning och investeringar                
Totala tillgångar uppgick per den 30 september 
2019 till 33,3 (60,4) MSEK.  

Likvida medel uppgick per den 30 september 2019 
till 9,4 (32,1) MSEK. Soliditeten uppgick till 67,6 
(83,5) procent vid periodens utgång. 

Januari – September 2019 

Nettoomsättning  
Nettoomsättningen ökade med 73 procent till 6,9 
(4,0) TSEK för de första nio månaderna. Tillväxten 
är driven av den framgångsrika lanseringen av 
industrihandsken Ironhand, samt intäkter från 
samarbetsprojekt för utveckling av Ironarm och 
fortsatt stabila intäkter från Carbonhand. 

 

 

Rörelsekostnader 
Rörelsens kostnader uppgick till 34,2 (27,7) MSEK 
för de första nio månaderna. 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 -13,8 (-14,9) MSEK, medan rörelse- 
resultatet (EBIT) uppgick till -16,6 (-17,2) MSEK.  
 
Periodens resultat 
Periodens resultat uppgick till -16,6 (-17,2) MSEK 
motsvarande ett resultat per aktie om -1,86 (-1,93) 
SEK.  
  
Kassaflöde 
Kassaflödet från den löpande verksamheten 
uppgick under perioden till -14,5 (-10,9) MSEK.   

Finansiell ställning och investeringar                
Totala tillgångar uppgick per den 30 september 
2019 till 33,3 (60,4) MSEK.  

Likvida medel uppgick per den 30 september 2019 
till 9,4 (32,1) MSEK. Soliditeten uppgick till 67,6 
(83,5) procent vid periodens utgång. 

Medarbetare 
Antal anställda uppgick per den 30 september 
2019 till 29 (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). 

Teckningsoptioner  
Per 2019-09-30 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 
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 Growth Market. 

 

 
 

Kista den 5 november 2019 
Bioservo Technologies AB (publ) 

 
 

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) Jul-sep 2019 Jul-sep 2018  Jan-sep 2019 Jan-sep 2018  Helår 2018 

Rörelsens intäkter       

Nettoomsättning 1 670 956 6 913 3 953 6 707 

Aktiverat arbete för egen räkning - 918 - 2 213 2 815 

Övriga rörelseintäkter  3 274 1 115 10 684 4 346 6 622 

 Summa rörelsens intäkter 4 944 2 989 17 597 10 512  16 144 

      

Rörelsens kostnader       

Råvaror och förnödenheter  -549 -1 091 -3 303 -2 764 -3 601 

Övriga externa kostnader -3 959 - 2 856 -12 081 -8 336 -11 583 

Personalkostnader -5 001 - 4 879 -16 040 -14 274 -19 856 

Avskrivningar av materiella och immateriella 

anläggningstillgångar 

-926 -866 -2 789 -2 364 -3 287 

Summa rörelsens kostnader  -10 435 -9 692 -34 213 -27 738 -38 327 

      

Rörelseresultat (EBIT) -5 491 -6 703 -16 616 -17 226 -22 183 

      

Räntekostnader och liknande resultatposter  - - -5 -5 -7 

Summa finansiella poster  - - -5 -5 -7 

      

Resultat före skatt  -5 491 -6 703 -16 621 -17 231 -22 190 

Skatt - - - - -5 700 

Periodens resultat -5 491 -6 703 -16 621 -17 231 -27 890 
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BALANSRÄKNING (TSEK) 2019-09-30  2018-09-30   2018-12-31 

Tillgångar         

Anläggningstillgångar   
 

 

 

Immateriella anläggningstillgångar 13 302  15 388  15 394 

Materiella anläggningstillgångar 513  629  621 

Finansiella anläggningstillgångar 40  5 700  - 

Summa anläggningstillgångar 13 855  21 717  16 015 

      

Omsättningstillgångar      

Varulager 4 152  2 365  2 515 

Kundfordringar 2 738  1 409  2 902 

Kortfristiga fordringar 3 161  2 807  3 256 

Likvida medel  9 437  32 074  25 561 

Summa omsättningstillgångar 19 488  38 655  34 234 

Summa tillgångar 33 343  60 372  50 249 

      

Eget kapital och skulder      

Eget kapital 22 536  50 384  40 145 

Skulder      

Leverantörsskuld 3 051  -  2 222 

Kortfristiga skulder 7 756  9 988  7 882 

Summa skulder 10 807  9 988  10 104 

Summa eget kapital och skulder 33 343  60 372  50 249 

    
 

 

 

      
FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL (TSEK) 2019-09-30  2018-09-30   2018-12-31 

Eget kapital vid periodens ingång 29 015  67 763  67 763 

Emissionskostnader -988     

Återbetalda/inbetalda premier optionsprogram  -  -148  272 

Periodens resultat -5 491   -17 231  -27 890 

Eget kapital vid periodens utgång 22 536  50 384  40 145 
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KASSAFLÖDESANALYS (TSEK) Jul-sep 2019 Jul-sep 2018  Jan-sep 2019 Jan-sep 2018  Helår 2018  år 2017 
Den löpande verksamheten      
Rörelseresultat -5 491 -6 704 -16 616 -17 231 -22 185 
Avskrivningar 926 866 2 789 2 365 3 289 
Erhållen ränta  - - - - - 
Erlagd ränta - - -5 - -7 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital  

-4 565 -5 838 -13 832 -13 866 -18 903 

      
Förändringar i varulager  -1 006 -324 -1 638 -1 214 -1 364 
Förändring i rörelsefordringar 1 195 816 259 -279 -2 063 
Förändringar i rörelseskulder 5 098 -2 455 691 5 446 5 559 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 722 -7 801 -14 520 -10 913 -16 771 
      
Investeringsverksamheten      
Investering i materiella anläggningstillgångar - -476 - -476 -504 
Investering i finansiella anläggningstillgångar - - -40 - - 
Investering i immateriella 
anläggningstillgångar 

-152 -1 081 -576 -3 409 -4 301 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -152 -1 557 -616 -3 885 -4 805 
       
Finansieringsverksamheten       
Amortering av lån - - - - - 
Upptagna lån - - - - - 
Nyemission - - - -  
Emissionskostnad -988  -988   
 - - - - - 
Betalda/Återbetalda optionspremier - -149 - -149 272 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -988 -149 -988 -149 272 
       
Periodens kassaflöde -418 -9 507 -16 124 -14 947 -21 304 
Likvida medel vid periodens början 9 855 41 581 25 561 46 865 46 865 

Likvida medel vid periodens slut 9 437 32 074 9 437 41 581 25 561 
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Finansiell kalender 
Bokslutskommuniké 21 februari 2020 
Kvartal 1  7 maj 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 
 
 
 


