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Första kvartalet 2020 i korthet 

 Nettoomsättning ökade till 3,0 (1,7) MSEK 

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

 Rörelseresultatet (EBIT) var -7,5 (-5,4) MSEK 
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Delårsrapport 1 januari till 31 mars 2020 

 

Första kvartalet i siffror 

 Nettoomsättningen uppgick till 3,0 (1,7) MSEK 

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

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

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

 Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,53 (-0,60) SEK 

 Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -6,2 (-8,3) MSEK 

 Likvida medel uppgick per den 31 mars till 50,3 (17,3) MSEK 
 

 

Händelser under perioden   

 Bioservo lanserade en ny version av Ironhand®, utvecklad för att ge en ännu bättre användarupplevelse. 
Ironhand® 1.6 ger operatören möjlighet att via en app anpassa handskens inställningar och levereras med 
en uppdaterad handske med ökad komfort samt en alternativ bärlösning för förbättrad ergonomi. 
 

 Loxam lade beställningar på de 82 första av sina 100 avtalade Ironhand®-system, till ett värde av 5,6 MSEK. 
Systemen kommer att vara tillgängliga för uthyrning i 15 städer runt om i Frankrike, och ska användas för 
att möta behovet av säkrare arbetsplatser. Vid slutet av perioden hade ca 25% av beställningen levererats, 
resterande del av beställningen kommer att levereras så snart Loxam öppnar sina uthyrningsenheter igen. 

 
 Långtidstest av Ironhand® med målsättningen att utvärdera systemets hållbarhet över tid har initierats hos 

General Motors i Detroit. 
 
 Publicerad artikel i den vetenskapliga tidskriften ”Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation” 

(https://doi.org/10.1186/s12984-020-00660-y) visar att rehabilitering i hemmet med Bioservo 
Technologies kraftförstärkande handske leder till förbättrad handfunktion för personer med 
ryggmärgsskada. 

 
 Den pågående kliniska studien som undersöker Carbonhands rehabiliterande effekt hos patienter med 

nedsatt handfunktion är tillfälligt pausad på grund av att Roessingh Research Developments lokaler i 
Nederländerna just nu används för vård av COVID-19 patienter. 

 
 Mot slutet av perioden började Bioservo påverkas av COVID-19. Ledningen på Bioservo tog därför till 

besparingsåtgärder för att skydda Bioservos tillgångar, delvis genom de olika subventioner som 
arbetstidsförkortning samt reducerad arbetsgivaravgift som nu erbjuds samt att timanställda, konsulter 
avslutades och stopp för nyanställningar infördes. 

 

Händelser efter perioden   

 Inga väsentliga händelser har skett efter periodens slut. 
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Finansiellt sammandrag 
  Jan-Mar 2020 Jan-Mar 2019 Helår 2019 

Nettoomsättning, TSEK              3 002              1 743              9 269  

Rörelseresultat före avskrivningar, (EBITDA), TSEK - 6 583  - 4 448  - 19 377  

Rörelseresultat (EBIT), TSEK - 7 548  - 5 353  - 23 241  

Periodens resultat, TSEK - 7 544  - 5 354  - 23 246  

Resultat per aktie före utspädning, SEK -  0,53  - 0,60  - 2,35  

Resultat per aktie efter utspädning, SEK - 0,53  - 0,60  - 2,35 

Likvida medel, TSEK          50 330           17 252           56 935  

Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten, TSEK - 6 240  - 8 260  - 25 898  

Eget kapital, TSEK           67 719          34 791           75 263  

Balansomslutning, TSEK          71 388           42 179           81 260  

Soliditet, %                  95                   82                   93  

Totalt antal aktier, st  14 298 321   8 936 451   14 298 321  

Genomsnittligt antal aktier, st  14 298 321   8 936 451      9 876 615  

Anställda i FoU                  16                   10                   11  

Genomsnittligt antal anställda                   29                   27                   29  
 
 

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. 
 
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. 
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Om Bioservo Technologies 
 
Bioservo Technologies AB (publ) är ett världsledande företag inom bärbara, muskelförstärkande system för 
människor som behöver extra styrka och uthållighet. Alla våra innovativa produkter och system är designade 
för att hålla människor starka, friska och effektiva. 

Bolaget har en unik global position inom soft exoskeleton-teknologi för handen, både för industriella 
tillämpningar som förbättrar arbetares hälsa och för att förbättra livskvalitet 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 
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Petter Bäckgren kommenterar första kvartalet 2020  
Året inleddes med lansering av en ny version (1.6) Ironhand® med 
fokus på att ge användaren en ännu bättre upplevelse genom ökad 
komfort, fler ergonomiska bärlösningar samt en nedladdningsbar app 
som enkelt anpassar hanskens inställningar för optimal support till 
operatören. Den nya versionen av Ironhand® har tagits emot väl och 
Bioservo har under första kvartalet fått in beställningar på mer än 90 
Ironhand®-system, vilket ska jämföras med 58 system under hela 
2019. Tack vare den starka orderingången i början av året utökades 
produktionskapaciteten markant under februari, genom timanställd 

personal samt genom ökade volymer hos etablerade leverantörer. Den snabba produktionsökningen 
visade att Bioservo har en god förberedelse att på kort varsel öka produktionskapaciteten för att 
hantera ökande volymer. Vid lanseringen introducerade vi även en digital utbildningsportal för 
distributörer, kunder och användare som vi nu har mycket nytta av nu när fysiska möten inte kan 
genomföras. 
 
Tester av Ironhand® inom industrin 

Under kvartalet startades ytterligare ett långtidstest av Ironhand® hos General Motors i Detroit med 
målsättningen att utvärdera systemets hållbarhet över tid. Långtidstestet kommer att avslutas 
senare under året och beräknas vara vägledande för General Motors implementeringsstrategi av 
Ironhand®. 
 
Vi har även tillsammans med Toyota i USA tagit fram en plan för ett omfattande test av Ironhand®. 
Det är en uppföljning av långtidstestet som genomfördes under hösten hos Toyota för att närmare 
undersöka om Ironhand® kan bistå med att minska risken för förslitningsskador baserat på den 
vetenskapliga modellen HAL/TLV. Resultatet av det första testet är övertygande och visade att 
samtliga operatörer fick en signifikant kraftförstärkning av Ironhand®. De operatörer som utan hjälp 
av Ironhand® uppnådde nivåer med förhöjd risk på grund av sina arbetsuppgifter, kunde med 
Ironhand® signifikant reducera sin egen kraft och därigenom undvika de skadliga nivåer som utgjorde 
risk för förslitningsskador. Resultaten är övertygande och Toyota är angelägna att gå vidare och 
utvärdera ytterligare arbetsmoment som kan vara aktuella för implementering av Ironhand®, med 
målet att minska risken för det omfattande problemet med förslitningsskador inom bilindustrin.  
 
Vi ser ett stort intresse från industrin och ett flertal system har sålts till företag inom olika branscher, 
både i USA och Europa, för att genomföra tester av hur Ironhand® kan bidra till förbättrad 
arbetsmiljö inom produktion och logistik. Exempelvis har Volvo Cars i Sverige genomfört inledande 
tester med Ironhand®, som påvisat positiva effekter och diskussioner pågår om fortsatta 
utvärderingar inom olika delar av verksamheten för att validera tekniken och utgöra beslutsunderlag 
för eventuella investeringar. 
 
COVID-19 

COVID-19 har en stor inverkan på Bioservo och vår prioritet nu är att skapa en säker arbetsmiljö för 
våra anställda. För att skydda företagets tillgångar tog Ledningen på Bioservo i mitten av mars till 
offensiva besparingsåtgärder genom de olika subventioner som arbetstidsförkortning samt 
reducerad arbetsgivaravgift som nu erbjuds samt att timanställda, konsulter avslutades och stopp för 
nyanställningar infördes.  
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Personliga reflektioner 

Tillsammans med ledningen i Bioservo har jag satt upp en tydlig målbild där vi under rådande 
omständigheter fokuserar arbetet på att ställa om till att driva digitala utbildningar och 
produktdemonstrationer för potentiella kunder. Vi accelererar även vårt utvecklingsprogram för 
Ironhand® där nya funktioner och förbättringar kommer att  presenteras framöver, allt med 
användaren i fokus för en bättre upplevelse.  
 
Vår strategi ligger fast och påverkan av COVID-19 är i nuläget  framförallt en tidsförskjutning. Vi 
fortsätter att fokusera primärt på industrisegmentet med kommersialisering av Ironhand® som 
huvudprodukt och arbetet med att etablera vårt internationella distributionsnätverk fortgår enligt 
plan. 
 
Bioservo är ensamma om att erbjuda kraftförstärkande handskar inom industrin och behovet att 
skydda medarbetare mot förslitningskador i samband med greppintensiva moment växer. Jag är 
övertygad om att teknologi med mjuka kraftförstärkande exoskelett kommer att implementeras 
brett inom industrin framöver och vi på Bioservo är väl förberedda för att dra nytta av vår unika 
position. 
  
 
 
 
Kista 7 maj 2020  
 
Petter Bäckgren  
VD 
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Finansiell översikt 

Januari  – mars 2020 

Nettoomsättning  
Nettoomsättningen ökade med 76,5 procent till 3,0 
(1,7) MSEK för första kvartalet. Försäljnings-
ökningen under första kvartalet 2020 bestod till 
stor del av försäljning av Ironhand® till Loxam.  

Rörelsekostnader 
Rörelsens kostnader uppgick till 13,6 (10,2) MSEK 
för det första kvartalet. Kostnadsökningen är i 
huvudsak relaterad till den globala lanseringen av 
industrihandsken Ironhand, utökning av 
produktionskapaciteten och till genomförandet av 
den kliniska studien i EU-projektet iHand. 

Rörelseresultat  
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick 
till -6,6 (-4,4) MSEK, medan rörelse- 
resultatet (EBIT) uppgick till -7,5 (-5,4) MSEK.  
 
Periodens resultat 
Periodens resultat uppgick till -7,5 (-5,4) MSEK 
motsvarande ett resultat per aktie om -0,53 (-0,60) 
SEK.  
  
Kassaflöde 
Kassaflödet från den löpande verksamheten 
uppgick under perioden till -6,2 (-8,3) MSEK. 

Finansiell ställning och investeringar                
Totala tillgångar uppgick per den 31 mars 2020 till 
71,4 (42,2) MSEK.  

Likvida medel uppgick per den 31 mars 2020 till 
50,3 (17,3) MSEK. Soliditeten uppgick till 95 (82) 
procent vid periodens utgång. 

Medarbetare 
Antal anställda uppgick per den 31 mars 2020 till 
29 (27) 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 2020-03-31 finns 446 230 utestående 
teckningsoptioner. Sammanlagt berättigar 
teckningsoptionerna till teckning av totalt 810 994 
aktier. Teckningsoptionerna är utgivna dels inom 
ramen för ett optionsprogram för nyckelpersoner 
och anställda i bolaget. 

Serie 2016-2023 
Med anledning av företrädesemissionen som 
avslutades den 30 september 2019 har villkoren 
räknats om i enighet med villkoren i 
optionsprogrammet.  Antalet utställda optioner 
uppgår till 60 520 som ger rätt att teckna maximalt 
355 857 aktier. Teckningskursen är mellan 23,39 
SEK och 37,00 SEK per aktie beroende på när under 
tecknings-perioden 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 355 857 aktier, envar med ett 
kvotvärde om 0,20 SEK, medförande att Bolagets 
aktiekapital ökar med maximalt 71 171,40 SEK. 
 
Teckningsoptionerna är föremål för sedvanliga 
omräkningsvillkor i samband med emissioner m.m. 
 
Serie 2018-2023 
Med anledning av företrädesemissionen som 
avslutades den 30 september 2019 har villkoren 
räknats om i enighet med villkoren i 
optionsprogrammet. Antalet utställda optioner 
uppgår till 385 710 som ger rätt att teckna 
maximalt 455 137 st aktier.  
 
Teckningskursen är 25,51 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 455 137 
aktier, envar med ett kvotvärde om 0,20 SEK, 
medförande att Bolagets aktiekapital ökar med 
maximalt 91 027,40 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/rsre
dovisning-2019.pdf 
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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 7 maj 2020 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Bioservo Technologies AB (publ)      Delårsrapport januari - mars 2020 

 
 

Sida 9 av 12 
 
 

 
RESULTATRÄKNING (TSEK) Jan-mar 2020 Jan-mar 2019 Helår 2019 
Rörelsens intäkter       
Nettoomsättning             3 002            1 743                    9 269  
Aktiverat arbete för egen räkning                    -    -   -  

Övriga rörelseintäkter              3 062            3 076                 15 332  

 Summa rörelsens intäkter             6 064            4 819                 24 601  
      

Rörelsens kostnader       
Råvaror och förnödenheter  - 2 009  - 841  - 4 146  
Övriga externa kostnader - 3 939  - 2 947  - 17 447  
Personalkostnader - 6 699  - 5 479  - 22 385  
Avskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 

- 964  - 905  - 3 864  

Summa rörelsens kostnader  - 13 611  - 10 172  - 47 842  
      

Rörelseresultat (EBIT) - 7 547  - 5 353  - 23 241  
      

Räntekostnader och liknande resultatposter                      3  - 1  - 5  

Summa finansiella poster                      3  - 1  - 5  
      

Resultat före skatt  - 7 544  - 5 354  - 23 246  

Skatt  -   -   -  

Periodens resultat - 7 544  - 5 354  - 23 246  
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BALANSRÄKNING (TSEK) 2020-03-31 2019-03-31 2019-12-31 
Tillgångar       
Anläggningstillgångar       
Immateriella anläggningstillgångar 12 189 14 574 12 711 
Materiella anläggningstillgångar 467 585 504 

Finansiella anläggningstillgångar 0 40 40 

Summa anläggningstillgångar 12 656 15 199 13 255 
        
Omsättningstillgångar       
Varulager 5 584 3 556 5 268 
Kundfordringar 1 079 3 089 3 326 
Kortfristiga fordringar 1 739 3 083 2 476 

Likvida medel 50 330 17 252 56 935 

Summa omsättningstillgångar 58 732 26 980 68 005 

Summa tillgångar 71 388 42 179 81 260 

        
Eget kapital och skulder       
Eget kapital 67 719 34 791 75 263 
Skulder       
Leverantörsskuld 2 683 2 147 1 837 

Kortfristiga skulder 986 5 205 4 160 

Summa skulder 3 669 7 352 5 997 

Summa eget kapital och skulder 71 388 42 179 81 260 

        

        
FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL (TSEK) 2020-03-31 2019-03-31 2019-12-31 
Eget kapital vid periodens ingång 75 263 40 145 40 145 
Emissionskostnader -   -5 978 
Företrädesemission -   64 342 
Återbetalda/inbetalda premier optionsprogram  - - - 

Periodens resultat -7 544 -5 354 -23 246 

Eget kapital vid periodens utgång 67 719 34 791 75 263 
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KASSAFLÖDESANALYS (TSEK) Jan-mar 2020 Jan-mar 2019  Helår 2019 
Den löpande verksamheten      
Rörelseresultat - 7 547  - 5 353  - 23 241  
Avskrivningar                 964               905                    3 864  
Erhållen ränta                     -                    -                            -   

Erlagd ränta                     3                    - 1  - 5  

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital             - 6 580          - 4 449              - 19 382  

    
Förändringar i varulager                  - 317          - 1 041                 - 2 753  
Förändring i rörelsefordringar             1 903                - 16                       344  

Förändringar i rörelseskulder - 1 246          - 2 754                 - 4 107  

Kassaflöde från den löpande verksamheten                - 6 240          - 8 260                 - 25 898  
      

Investeringsverksamheten      
Investering i materiella anläggningstillgångar                    -                    -   - 27  
Investering i finansiella anläggningstillgångar                   40                   -   - 40  

Investering i immateriella anläggningstillgångar - 405               - 49  - 1 025  

Kassaflöde från investeringsverksamheten  - 365               - 49  - 1 092  
       
Finansieringsverksamheten       
Amortering av lån                    -                             -   
Upptagna lån                    -                             -   
Företrädesemission                    -                   64 342  
Emissionskostnad                    -    - 5 978  

Betalda/Återbetalda optionspremier                    -                    -                            -   

Kassaflöde från finansieringsverksamheten                    -                    -                  58 364  
       
Periodens kassaflöde - 6 605  - 8 309                 31 374  

Likvida medel vid periodens början           56 935          25 561                 25 561  

Likvida medel vid periodens slut           50 330          17 252                 56 935  
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Finansiell kalender 
Kvartal 2, 2020  18 augusti 2020 
Kvartal 3, 2020  05 november 2020 
Bokslutskommuniké 2020 23 februari 2021    
 
 
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 
 
 
 


