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Kvartal 4 Q4 (1 oktober- 31 december) 2018 i sammandrag 
 

 

• Rörelsens intäkter uppgick till 202 (831) KSEK 

• Nettoomsättning om 202 (3) KSEK 

• Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -4 646 (-2 101) KSEK 

• Rörelseresultatet uppgick till -4 753 (-2 131) KSEK 

• Resultat före skatt uppgick till -4 740 (-2 136) KSEK 

• Resultatet per aktie uppgick till -0,63 (-,41) SEK 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till -4 059 (-3 128) 

KSEK 

 

12 månader (1 januari- 31 december) 2018 i sammandrag 
 

 

• Rörelsens intäkter uppgick till 1 226 (1 076) KSEK 

• Nettoomsättning om 1 226 (1 052) KSEK 

• Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -14 450 (-7 365 ) KSEK 

• Rörelseresultatet uppgick till -14 778 (-7 436) KSEK 

• Resultat före skatt uppgick till -14 700 (-7 470) KSEK 

• Resultatet per aktie uppgick till -1,91 (-1,43) SEK 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -12 462 (-7 831) KSEK 

 

 



 

Året i korthet 
 

Notering på Nasdaq Stockholm First North 
Fluicell noterades i april 2018 på Nasdaq Stockholm First North. Noteringen föranleddes av en kraftigt 

övertecknad nyemission som tillförde Bolaget cirka 32,7 MSEK före emissionskostnader och cirka 830 

nya aktieägare.   

Ny- och vidareutveckling av teknik 
Fluicell har under 2018 vidareutvecklat sin produktportfölj, vilken i dagsläget består av de befintliga 

instrumenten Biopen® och Dynaflow® Resolve som redan idag ger forskare möjlighet att studera, 

bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. I april 2018 

introducerades BioPen® Flex som tagits fram med anledning av stor marknadsefterfrågan och i 

november 2018 lanserades en uppdaterad mjukvara till forskningsplattformen BioPen. Parallellt med 

detta har utvecklingen av den nya produkten Biopixlar®  fortlöpt. Biopixlar® är en ny, revolutionerande 

bioprinter med hög upplösning baserad på egen teknologi som möjliggör bioprinting i både 2D och 3D. 

I augusti 2018 offentliggjordes produktdesignen och under hösten/vintern 2018 har utveckling fortlöpt 

vad gäller marknadslanserings- och försäljningsplaner, rekryteringar och strategiska samarbeten. 

Bolaget har även arbetat med applikationsutveckling för Biopixlar®, framför allt inom cancer och 

dermatologi. Biopixlar® Retina planeras att marknadslanseras under 2019.  

Publicerade forskningsresultat 
Fluicells instrument har under 2018 använts för framgångsrik forskning som offentliggjorts i stora 

vetenskapliga tidsskrifter. I december 2018 publicerade tidskriften Science Signaling en vetenskaplig 

artikel från professor Carsten Hoffmans forskargrupp vid Universitetssjukhuset i Jena, Tyskland. 

Forskarteamet har använt Fluicells forskningsinstrument, BioPen PRIME, i sin forskning om G-

proteinkopplade receptorer som är viktiga målproteiner för läkemedelsutveckling och BioPen PRIME 

har varit en viktig del i de framgångsrika forskningsresultaten. Dessutom så publicerades vetenskapliga 

resultat i mars 2018 av en brittisk forskargrupp i den ledande tidskriften Science vilka bekräftade att 

Bolagets idé att producera sjukdomsrelevanta vävnadsliknande strukturer med hjälp av Biopixlar 

förefaller vara relevant för att tidigt utveckla individuella behandlingar.  

Samarbeten, partnerskap och försäljning 

Fluicell har under 2018 etablerat distributionsavtal på viktiga marknader som Kina och Israel. Vidare 
har ett samarbetsavtal ingåtts med Science Mosaic, ett samarbete som utvecklats till att bli en viktig 
del i slututvecklingen avBiopixlar® . Under hösten 2018 köpte anrika Oxford University in ett Dynaflow 
Resolve-chip, vilket ska användas vid läkemedelsscreening. Försäljning har även skett till Oslo 
universitet, som har använt BioPen regelbundet i sin forskning sedan 2016 och till Karolinska Institutet. 
Fluicell har härutöver sålt ett komplett Biopen-system till Israel samt ingått ett större antal avtal 
avseende Dynaflow med aktörer i bl.a. USA, Australien, Finland, Ungern och Tyskland.   

Evenemang och konferenser 
Fluicell har stärkt sitt varumärke genom närvaro vid internationella evenemang och konferenser. Vid 
industrikonferensen 2nd Annual Dermatology Drug Development Summit i slutet av november 2018 
presenterade Bolaget bl.a. högprecisionsutskrift av en mängd olika celltyper vilka har visat på en god 
överlevnadsförmåga, något som i sin tur möjliggör långsiktig cellkultur. Härutöver har Bolaget deltagit 
vid bl.a. Congrès Canserum, Simmons & Simmons Pharmaceutical och RIFT by Business France i 
Frankrike samt Society for Neuroscience i San Diego, USA. Dessa engagemang genererade ytterligare 
intresse för Bolagets produkter. 
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JANUARY
1

FebRUARY
2

MAY
5

JUNe
6

JULY
7

• 3 deals with Genentech, USA 
• 1 deal with Bionomics, Australia
• Recruitment of Dr. Vladimir  
Kirejev, Laboratory Manager and 
Development Scientist

• 1 deal with Washington Univer-
sity in St Louis, U.S
• Recruitment of Filip Aglöv as 
production technician
• Conference Biophysical Soci-
ety in San Francisco, U.S -  
17 to 21th of February
• Conference Pharmacology/Toxi-
cology in Göttingen, Germany -  
28th of February to March 1

• 1 deal with Karolinska Insti-
tute, Sweden
• Recruitment of Dr. Tatsiana 
Lobovkina as CSO
• Conference Monitoring 
Molecules in Neurosciences in 
Oxford, UK - 25 to 28th of March

• Signing of a development 
collaboration between Fluicell 
and Science Mosaic to transi-
tion Biopixlar® into a complete 
bioprinting platform - 24th of May
• 1 deal with Gedeon Richter, 
Hungary
• 1 deal with Scientifica, UK
• Annual General Meeting - 
29th of May

• Signing of a distribution agree-
ment with New Bio Technology 
Ltd. for exclusive distribution of 
the BioPen® System in Israel, 
thus opening up a new geograph-
ical market for us - 4th of June
• Trademark registration for 
Biopixlar®, which strengthens 
our intellectual property protec-
tion for the product.
• 1 deal with Premedical Labora-
tories, China 
• Several deals with Karolinska 
Institutet, Sweden
• Recruitment of Chalmers gradu-
ate Daniel Fjällborg as a Junior 
Sales Engineer
• Recruitment of Edouard Neu-
Janicki as Partnership and 
Business Development Manager

• 1 deal with Technion-Israel 
institute of technology in Haifa-  
Israel.
• Filing of international PCT pat-
ent application for Biopixlar 
- End of July
• FENS conference (Federa-
tion of European Neuroscience 
Societies) - 7th to 11th of July

• Release of the Biopixlar 
product design, marking the 
completion of an important mile-
stone in the development of our 
innovative bioprinter platform, 
Biopixlar - 29th of August 

MARCH
3

• Listing 18th of April 
2018 on Nasdaq 
First North 
• Launching of the BioPen® Flex - 
26th of April
• 1 deal with Oslo University, 
Norway

APRIL
4

R
E
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AUGUST
8

SEPTEMBER
9

• Recruitment Dr. Matija Rojnik 
as a Product marketing and sales 
manager
• Conference Europhysiology, 
London - 14 to 16th of September
• Congrès Genesis, France - 
27 and 28th of September
• Safety Pharmacology Society 
conference, Washington DC, U.S 
- 30th of September to 3th of October

OCTOBER
10

• Breast cancer awareness month, we 
printed the Biopixlar version of a pink 
cancer awareness ribbon in human 
breast cancer cells.
• Approval of Patent EP3023151 , 
entitled “Method for generating a lo-
calized fluid flow circulation zone and 
corresponding pipette”. The decision 
has been published on November 7, 
2018 in European Bulletin No. 18/45 
and will be validated in Switzer-
land, Germany, Denmark, France, 
United Kingdom, the Netherlands and 
Sweden.
• 1 deal with University of Oxford, UK
• 1 deal with University of Oslo, Norway
• Recruitment of Christoffer  
Gyllensten as a laboratory assistant

NOVEMBER
11

• Signing of a new Distributor 
Agreement with Scientifica allow-
ing Fluicell to do direct sales in 
the UK, Ireland, USA and Canada. 
Scientifica remains the exclusive 
external distributor - 16th of November
• 1 deal with Scientifica, UK
• 1 deal with Orion Pharma, Finland
• Release of the new Biopen soft-
ware - 13th of November
• New application data for the Biopix-
lar - 19th of November
• 2nd Annual Drug Development 
Summit Industrial Conference held 
in Boston, USA - 27 to 29th of November
• Conference Society for Neurosci-
ence in San Diego, U.S 
3 to 7th of November



 

 
VD har ordet 

 

 

 
 

2018 har varit ett dynamiskt och mycket framgångsrikt år för Fluicell. Vi gjorde en lyckad notering av 
Bolaget på Nasdaq First North, genomförde nyckelrekryteringar, utökade vår patent och IP portfölj, 
förbättrade våra produkter samt utvecklade en ny och effektiv kommunikationsplan.  
 
Men den viktigaste framgången av alla är den positiva utvecklingen av Biopixlar, vår 
bioprinterplattform. Vi har tagit fram extremt starka data för Biopixlar som vi presenterade på 
Dermatology Drug Development Summit i Boston i november. Presentationen blev väldigt lyckad och 
vi jobbar nu med att sätta upp en rad samarbeten för bland annat betatestning. Vidare så sålde vi 
produkter till ledande läkemedelsbolag som Genentech och till ledande universitet som 
Oxforduniversitet. Flera vetenskapliga artiklar från kunder som använder Biopen publicerades under 
året i ledande och högt respekterade tidsskrifter. Allt har emellertid inte varit så bra som vi hoppats. 
Försäljningen har inte varit tillfredställande, men vi har rekryterat nya säljare och utvecklat en 
slagkraftig marknads- och försäljningsplan som vi bedömer har gett önskvärt resultat under början av 
2019. 
 
Under 2019 har vi skapat oss förutsättningar att få ett genombrott både för Biopixlar och vår 
försäljning.  Vi på Fluicell ser ljust på framtiden och jag hoppas att denna känsla delas av er aktieägare 
och vill också ta tillfället att tacka alla aktieägare för ert förtroende och tro på bolaget.  

 

 Victoire Viannay 

 VD, Fluicell AB 

 
 

 
 
 



 

Händelser under året 2018 

Händelser under fjärde kvartalet (oktober 2018 – december 2018) 

 

• Den 1 oktober, bröstcancerdagen, skrev vi ut en Biopixlar-version av Rosa bandet i 

mänskliga bröstcancerceller i syfte att öka kännedomen om bröstcancer. 

• Vårt patent EP3023151, med titeln “Method for generating a localized fluid flow 
circulation zone and corresponding pipette”, blev beviljat. Beslutet har publicerats den 
7 november 2018 i European Bulletin No. 18/45 och kommer att gälla i Schweiz, 
Tyskland, Danmark, Frankrike, Storbritannien, Nederländerna och Sverige. 

• I oktober sålde vi ett Dynaflow-chip till Oxfords universitet, Storbritannien. 

• I oktober beställde Universitetet i Oslo, Norge, nya BioPen-spetsar. 

• Vi besökte flera evenemang i Frankrike i oktober: Congrès Canserum den 4 oktober; 
Simmons & Simmons Pharmaceutical den 5 oktober; RIFT by Business France den  
24 oktober; där vi träffade många företagsrepresentanter och utvecklare som främjar 
franska/europeiska företag globalt.  

• Den 3-7 november besökte vi Society for Neuroscience i San Diego, USA. Vårt besök 
genererade ytterligare intresse för våra produkter såväl som ett mycket gott antal nya 
intressenter och kontakter. 

• Den 15 november förnyade vi ett Dynaflow Resolve Gold Resolve-avtal med Orion 
Pharma. 

• Den 16 november signerades ett nytt distributörsavtal med Scientifica vilket möjliggör 
för Fluicell att bedriva direktförsäljning i Storbritannien, Irland, USA och Kanada. 
Scientifica kvarstår som den exklusiva distributören.  

• I november beställde Scientifika, UK, nya BioPen-spetsar. 

• Den 13 november lanserade vi en ny version av Biopen-mjukvaran. 

• Fluicell meddelar den 19 november att nya applikationsdata har producerats med hjälp 

av Biopixlar®. Applikationsdatan presenteras vid 2nd Annual Drug Development 

Summit Industrial Conference, vilken hålls den 27-29 november i Boston, USA. 

• Den 11 december meddelas att tidskriften Science Signaling publicerade en 

vetenskaplig artikel från professor Carsten Hoffmans grupp vid Universitetssjukhuset i 

Jena, Tyskland. Forskningsgruppen har använt Fluicells forskningsinstrument, BioPen 

PRIME, i sin forskning om G-proteinkopplade receptorer som är viktiga målproteiner 

för läkemedelsutveckling. 
  

Nya rekryteringar 

• Rekrytering av Christoffer Gyllensten som laboratorieassistent – 15 oktober 

• Rekrytering av Nandan Amol Merchant som laboratorieassistent  – 8 oktober 

 

 



 

Händelser under årets tre första kvartal (januari 2018 – september 2018) 

• I januari tecknade vi tre Dynaflow-leasingavtal med Genentech i USA. Avtalen startar 
den 1 april, 11 april och 26 oktober. Varje leasingavtal förnyas i upp till tre år med årliga 
betalningar i avvaktan på årlig förlängning. 

• Tecknandet av ett Dynaflow-leasingavtal med Bionomics i Australien i januari, 
startdatum den 1 februari. Avtalet varar i fyra år, med årliga betalningar, i avvaktan på 
årlig förlängning. 

• Dynaflow-chip säljs till Washington University i St Louis, USA, den 21 februari. 

• I mars säljs ett kustomsystem för en-cells studier, Laser Heater för temperaturkontroll 

av BioPen-enheten som används av Oblique Therapeutics AB i samarbete med 
Karolinska Institutet. 

• Deltog på Biophysical Societys 62:e årsmöte i San Francisco, USA, under 17–21 
februari. 

• BioPen presenterades vid det tyska Pharmacology/Toxicology mötet i Göttingen, 
Tyskland, den 26–28 februari. 

• I mars deltog Fluicell på konferensen "Monitoring Molecules in Neurosciences" i 
Oxford, Storbritannien. 

• Produktutvecklingen för single-cell bioprinter, BioPixlar, fortskrider snabbt. En 
vetenskaplig artikel är för närvarande skriven för en kraftfull journal, experiment med 
cancerceller utvecklas enligt plan och designplaner för första produktgenerering är 
nästan färdiga. 

• Pågående förbättringar av BioPen och Dynaflow-programvaran sker. 

• Ändring av japanskt distributörsavtal till icke-exklusivitet för att öppna möjligheter att 
använda andra distributionskanaler i Japan, som trädde i kraft den 11 april 2018. 

• Den 18 april blev vi ett publikt bolag listade på Nasdaq First North med tickern ’Flui’. 
Vi mottog erkännande från nationell media och marknadens intresse visade sig vara 
stort redan från början. 

• I slutet av april introducerade vi den nya produkten BioPen® Flex, på våra kunders 
begäran. Produkten är exklusivt utvecklad för experiment där upprätta mikroskop 
används och nära fördubblar den adresserbara marknaden för BioPen®.  

• Försäljningar i april inkluderade Dynaflow®-chiputhyrning till Genentech och BioPen® 
tippar till Universitet i Oslo, Norge.  

• I maj gjorde vi ett kundbesök till National Institute of Health (NIH) i Maryland, USA, där 
vi kunde se det arbete de utförde med hjälp av vår BioPen® och etablera en relation 
med myndigheten. 

• Ett nytt utvecklingssamarbete annonserades i slutet av maj, mellan Fluicell och Science 
Mosaic för att omvandla Biopixlar® Retina till en komplett bioprinting-plattform. 
Science Mosaic är ett Estlandbaserat företag som specialiserar sig inom 
instrumentation och inbyggd mjukvaruutveckling. 

• Den 29 maj hölls årsstämma i Göteborg. 

• Majs försäljning inkluderade uthyrning av Dynaflow® Gold till Gedeon Richter och 
BioPen® tippar till Scientifica. 



 

• I början av juni tillkännagav vi ett nytt icke-exklusivt distributionsavtal med Premedical 
Laboratories rörande försäljning och distribution av BioPen® system på den kinesiska 
marknaden. 

• Tidigt i juni meddelade vi ett nytt distributionsavtal med New Bio Technology Ltd. 
rörande exklusiv distribution av BioPen®-system i Israel, vilket öppnar upp en ny 
geografisk marknad för oss. 

• I början av juni utropade vi en öppen kallelse efter beta-testare för den nya versionen 
av vår BioPen® Wizard-mjukvara. 

• I mitten av juni beställdes en andra laservärmare för temperaturkontroll av BioPen® 
systemen av Oblique Therapeutics för studier av enskilda celler i samarbete med 
Karolinska Institutet. 

• Vi erhöll en varumärkesregistrering för Biopixlar® i slutet av juni, vilket stärker vårt 
immaterialrättsliga skydd av produkten. 

• I slutet av juni släppte vi vårt första nyhetsbrev, vilket fortsättningsvis kommer att 
släppas varannan månad, som ett sätt att nå en bredare intressentgrupp med 
uppdateringar och information om oss. 

• Försäljningar i juni inkluderade ett BioPen® system till en aktör i Kina, samt ett 
Dynaflow® akademiskt chip, en joystick för Dynaflow® System och ett uppgraderat 
BioPen® System till Karolinska Institutet. 

• Vi deltog i FENS (Federation of European Neuroscience Societies), som ägde rum i 

Berlin under 7–11 juli. Vårt besök genererade ytterligare intresse för våra produkter, 

såväl som ett mycket gott antal nya intressenter och kontakter.  

• Vi arbetar för närvarande på en fjärde patentfamilj. Förra året skickade vi in en 
provisorisk patentansökan för denna familj, vilket tillät oss att fortsätta förfina patent 
utan att behöva dela med oss av några detaljer, samtidigt som vi fortfarande säkrade 
ett ansökningsdatum. 

• I slutet på juli skickade vi in en internationell PCT patentansökan för Biopixlar. 

• I början på augusti utförde vi en BioPen-demonstration för EMORY University, School 

of Medicine, USA. 

• Den 29 augusti släppte vi Biopixlars produktdesign, vilket markerade att vi uppnått en 
viktig milstolpe i utvecklingen av vår innovativa bioprinterplattform Biopixlar. 

• Försäljning i augusti inkluderade Dynaflow Chip-uthyrning till Genentech i USA och 

Dynaflow Chip till NMI Technologietransfer GmbH i Tyskland. 

• Den 5 september besökte vi kongressen Congrès CyberMed in France. 

• Under den 14-16 september besökte vi Europhysiology i London, Storbritannien. Vårt 

besök genererade många intressenter och initial kontakt med en potentiell distributör 

i mellanöstern.  

• I slutet på september utförde vi en BioPen-demonstration på IPSEN Pharmaceutical i 

Cambridge, Storbritannien. 

• Den 25 september publicerade vi en nyhetsartikel om den viktiga kunden Marc Rizzo, 

Associate Professor vid Maryland Universitets School of Medicine i Baltimore. Rizzo 



 

har använt BioPen i flertalet experiment som nu har blivit publicerade i en framstående 

vetenskaplig artikel. 

• Den 26 september utförde vi en Dynaflow-demo på bolaget Amgen. 

• Den 27 september besökte vi Congrès Genesis i Frankrike där stort intresse visades för 

Dynaflow. 

• Den 28 september utförde vi en BioPen demo på Genentech, USA. 

• Den 30 september besökte vi Safety Pharmacology Society konferensen i Washington 

DC, USA, vilket genererade många nya intressenter både för Dynaflow och BioPen. 

 

Rekryteringar 

 
• Dr. Vladimir Kirejev, Laboratory Manager and Development Scientist for BioPixlar 

Retina, den 2 januari.  

• Filip Aglöv, Production technician, den 9 februari. 

• Dr. Tatsiana Lobovkina, Chief Scientific Officer (CSO), den 1 mars. 

• Den 4 juni välkomnade vi Daniel Fjällborg som Junior Sales Engineer.  

• Den 25 juni anslöt sig Edouard Neu-Janicki i rollen som Partnership and Business 
Development Manager. 

• Matija Rojnik började i september som Product Marketing and Sales Manager.  

 

Händelser efter periodens utgång 
 

• Dr Avadhesh Kumar Singh rekryteras som R&D Scientist och tillträder sin tjänst den 14 

januari 2019. Avadhesh kommer att ha en nyckelroll i den fortsätta 

applikationsutvecklingen för Biopixlar och definierandet av nya in-vitro-modeller.  

• Videoklippet Know how and manufacturing offentliggörs och visar den känsliga processen 

med tillverkning av Biopen-spetsar, som är en unik know-how. Kärnan i vår teknik är 

baserad på att kontrollera flödet av vätskor i mycket små kanaler, vilka knappt är synliga 

för blotta ögat.  

• Den 28 januari hålls ett uppstartsmöte för att fira framgångarna under 2018 och etablera 

ytterligare stärkta strategier för 2019.  

• Den 29 januari säljer Fluicell ytterligare Biopen-spetsar till Chalmers universitet.  

• I början av februari 2019 förnyas Bionomics leasingavtal gällande Dynaflow.  

• Florian Tusseau rekryteras som Microfluidics & Development Engineer och tillträder sin 

tjänst den 1 februari 2019. Florian kommer att arbeta tillsammans med CTO Gavin Jeffries 

i utvecklingen av mikrofluidiska konstruktioner som skall anpassas till Fluicells nuvarande 

och framtida instrumentportfölj.  



 

Finansiell information och kommentarer 
 

Jämförelse mellan oktober - december 2018 och oktober - december 2017 
 
Nettoomsättning 
Nettoomsättningen för Bolaget uppgick under fjärde kvartalet 2018 till 202 (827) KSEK, vilket 
motsvarar en minskning om 244 procent jämfört med motsvarande period föregående år. 
Skillnaden mellan perioderna beror på att Bolagets totala försäljning 2017 till stor del 
genomfördes under det sista kvartalet jämfört med i år. Under 2018 har Bolaget haft en 
jämnare försäljningsprocess och totalt ökat försäljning jämfört med föregående år.  

Rörelseresultat 
Rörelseresultatet för Bolaget uppgick under fjärde kvartalet 2018 till -4 753 KSEK (-2 131 KSEK), 
vilket motsvarar en ökning av förlusten om 223 procent. En fortsatt ökning av förlusten beror 
på ökade utvecklingskostnader för Biopixlar® samt högre lönekostnader eftersom Bolaget 
anställt ytterligare personer under perioden. 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
Kassaflödet för fjärde kvartalet 2018 uppgick till -4 059 (3 672) KSEK. Kassaflödet från den 
löpande verksamheten uppgick till -4 059 (-3 128) KSEK. Detta förklaras främst av ökade 
kostnader i verksamheten som redovisas ovan samt minskning av kundfordringar, 
rörelsefordringar och ökning av rörelseskulder. 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 0 (0) KSEK.  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 0 (6 800) KSEK. Under fjärde kvartalet 
har inga transaktioner avseende finansieringsverksamheten genomförts. Jämförande period 
2017 amorterades 37 KSEK på lånet från ALMI. 

 

Jämförelse mellan januari – december 2018 och januari – december 2017 

Nettoomsättning 
Nettoomsättningen för Bolaget uppgick under helåret 2018 till 1 226 (1 052) KSEK, vilket mot-
svarar en ökning om 16,5 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Bolaget 
har fortfarande begränsats i möjligheten att sälja på de viktigaste marknaderna på grund av 
att Bolagets största återförsäljare inte lyckats fullfölja sina åtaganden. Ett nytt avtal tecknades 
i november vilket ger Bolaget obegränsade rättigheter till direktförsäljning. Under 2018 har 
Bolaget haft en jämnare försäljningsprocess som innebar en ökad försäljning jämfört med 
föregående år. 

  

 



 

Rörelseresultat 
Rörelseresultatet för Bolaget uppgick under helåret 2018 till -14 778 KSEK (-7 436 KSEK), vilket 
motsvarar en ökning av förlusten om 99 procent. En fortsatt ökning av förlusten beror på den 
planerade utvecklingen av Biopixlar® som ökat Bolagets övriga externa kostnader. Framför allt 
är det posten utvecklingskostnader som ökat. Organisationen har också förstärkt under året, 
både inom försäljning, utveckling och produktion vilket inneburit att personalkostnaderna öka 
markant under året. 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
Kassaflödet för helåret 2018 uppgick till 14 398 (6 734) KSEK. Kassaflödet från den löpande 
verksamheten uppgick till -12 462(-7 831) KSEK. Detta förklaras främst av ökade kostnader i 
verksamheten som redovisas ovan samt minskning av kundfordringar, rörelsefordringar och 
ökning av rörelseskulder. 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -1 557 (-500) KSEK. Förändringen 
jämfört med föregående år förklaras av att Bolaget har investerat i produktionsutrustning för 
utveckling av Biopixlar®. 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 28 417 (15 065) KSEK. I första kvartalet 
2018 genomfördes en nyemission på 32 700 KSEK. De likvida medeln inkom till Bolaget under 
det andra kvartalet. Under resterande del av året har inga transaktioner avseende 
finansieringsverksamheten genomförts. Under 2018 slutamorterades -74 KSEK på lånet från 
ALMI. Bolagets finansiella ställning och likviditet är fortfarande god efter den nyemission som 
gjordes under det första kvartalet 2018. Likvida medel per den 31 december uppgick till 22 
231 (7 833) KSEK. Bolagets räntebärande skulder uppgick till 0 (74) KSEK. 

 
Händelser efter balansdagens utgång 
Inga väsentliga händelser inträffade efter balansdagens utgång 

 
Antalet aktier 
Den 31 december 2018 uppgick antal aktier i Bolaget till 7 484 970 (5 207 470). Genomsnittligt 
antal aktier under räkenskapsåret 2018 uppgick till 6 939 970 (694 429).  

Optionsprogram för nyckelpersoner 
Per den 31 december 2018 har Bolaget ett av bolagstämman beslutade optionsprogram: 
2017/2019. Fullt utnyttjat omfattar optionsprogrammen 216 000 aktier, motsvarande 2,9 
procent av Bolagets aktier. 

 

 

 

 



 

Fluicell i siffror 
 

 

Alla belopp i tusentals kronor 

1 okt 2018 - 

31 dec 2018 

(3 månader) 

  

1 okt 2017 - 

31 dec 2017 

(3 månader)   

1 jan 2018 - 

31 dec 2018 

12 månader)   

1 jan 2017 - 

31 dec 2017 

(12 månader) 

Rörelsemarginal, % -2354%  -258%  -1205%  -707% 

Vinstmarginal, % -2347%   -258%   -1199%   -710% 

Avkastning på eget kapital, % 
-18%  -24%  -89%  -131% 

Soliditet (%) 90%   83%   90%   83% 

Eget kapital, KSEK 23 373  9 582  23 373  9 582 

Kassaflöde, KSEK 22 231   7 833   22 231   7 833 

Antal aktier, periodens slut 7 484 970  5 207 470  7 484 970  5 207 470 

Antal aktier, genomsnitt perioden 7 484 970   1 941 622   6 939 970   694 429 

Antal aktier med full utspädning, 

periodens slut 
7 700 970  5 565 970  7 700 970  5 565 970 

Resultat per aktie, SEK -0,63   -0,41   -1,96   -1,43 

Resultat per aktie med full utspädning 

från utestående optioner, SEK 
-0,62  -0,38  -1,91  -1,34 

Antalet anställda vid periodens slut, st 12   7   12   7 

Utdelning per aktie, SEK -  -  -  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Resultaträkning 
 

Belopp i KSEK 

1 okt 2018 - 

31 dec 2018 

(3 månader)   

1 okt 2017 - 

31 dec 2017 

(3 månader)   

1 jan 2018 - 

31 dec 2018 

(12 månader)   

1 jan 2017 - 

31 dec 2017 

(12 månader) 

Intäkter               

Nettoomsättning 202   827   1 226  1 052 

Övriga rörelseintäkter 0   3   0   24 

Intäkter totalt 202   831   1 226  1 076 

               

Rörelsekostnader               

Råvaror och förnödenheter -24  -344  -391  -588 

Övriga externa kostnader -2 316  -960  -7 431  -3 350 

Personalkostnader -2 508  -1 627  -7 854  -4 485 

Avskrivningar av materiella och        
immateriella 

anläggningstillgångar -107  -21  -326  -71 

Övriga rörelsekostnader 0   -9   -2   -18 

Rörelsens kostnader -4 955   -2 961   -16 004  -8 512 

               

Rörelseresultat -4 753   -2 131   -14 778  -7 436 

               

Finansiella poster               

Ränteintäkter och liknande poster 14   0   80  0 

Räntekostnader och liknande 

poster 0   -5   -2   -34 

Finansiellt nettoresultat 13   -5   78  -34 

               

Resultat efter finansiella poster -4 740   -2 136   -14 700  -7 470 

               

Skatt 0   0   0  0 

               

Periodens resultat -4 740   -2 136   -14 700  -7 470 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Balansräkning 
 

Belopp i KSEK 31 dec 2018   31 dec 2017 

TILLGÅNGAR    

    

Anläggningstillgångar    

Immateriella anläggningstillgångar    

Koncessioner, patent, licenser, varumärken etc. 446  496 

    

Materiella anläggningstillgångar    

Maskiner och andra tekniska anläggningar 1 391  60 

Inventarier, verktyg och installationer 96   146 

Anläggningstillgångar totalt 1 933  702 

    

Omsättningstillgångar       

Varulager 936  877 

    

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar 10  746 

Aktuell skattefordran 19  0 

Övriga fordringar 412  650 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 432   727 

Kortfristiga fordringar totalt 873  2 123 

    

Kassa och bank 22 231  7 833 

        

Omsättningstillgångar totalt 24 040  10 833 

    

TILLGÅNGAR TOTALT 25 973  11 535 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Balansräkning (forts.) 
 

Belopp i KSEK 31 dec 2018   31 dec 2017 

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

    

Eget kapital    

Bundet eget kapital    

Aktiekapital 823   573 

Bundet eget kapital totalt 823  573 

    

Fritt eget kapital    

Överkursfond 55717  27 476 

Balanserad förlust -18467  -10 997 

Periodens resultat -14700   -7 470 

Fritt eget kapital totalt 22550   9 009 

Eget kapital totalt 23373  9 582 

    

Skulder    

Långfristiga skulder    

Övriga skulder kreditinstitut 0   0 

Långfristiga skulder totalt 0  0 

    

Kortfristiga skulder    

Övriga skulder kreditinstitut 0  73 

Leverantörsskulder 854  759 

Aktuell skatteskuld 0  19 

Övriga kortfristiga skulder 146  48 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1600   1 054 

Kortfristiga skulder totalt 2600  1 953 

    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 25973  11 535 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Förändring av Eget Kapital 
 

År 2017 Aktiekapital Överkursfond 
Balanserat 

resultat 
Periodens 

resultat 
Summa eget 

kapital 

Ingående eget kapital 2017-01-01 219 12 618 -6 046 -4 950 1 841 

Nyemissioner 153 16 148   16 301 

Emissionskostnader  -1 190   -1 190 

Fondemission 201 -201   0 

Teckningsrätt optionsprogram  101   101 

Resultatdisposition enligt      

beslut av stämman   -4 950 4 950  
Periodens resultat       -7 470 -7 470 

Eget kapital 2017-12-31 573 27 476 -10 997 -7 470 9 582 

      

      

      

År 2018 Aktiekapital Överkursfond 
Balanserat 

resultat 
Periodens 

resultat 
Summa eget 

kapital 

Ingående eget kapital 2018-01-01 573 27 476 -10 997 -7 470 9 582 

Aktieteckning av teckningsoptioner 10 965   975 

Nyemission 240 32 460   32 700 

Emissionskostnader  -5 184   -5 184 

Resultatdisposition enligt      

förslag till stämman   -7 470 7 470  
Periodens resultat       -14 700 -14 700 

Eget kapital 2018-12-31 823 55 717 -18 467 -14 700 23 373 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kassaflödesanalys 

 

Belopp i KSEK 
1 jan 2018 - 

31 dec 2018 

    

1 jan 2017 - 

31 dec 2017 

  

    

Kassaflöde från den löpande verksamheten       

Rörelseresultat före finansiella poster -14 778  -7 436 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:   
 

   Avskrivningar enligt plan 326  71 

Ränteintäkter och liknande resultatposter 80  0 

Räntekostnader och liknade resultatposter -2  -34 

    

Kassaflöde från den löpande verksamheten     

före förändringar av rörelsekapital -14 374  -7 399 

    

Ökning (-) resp minskning (+) av varulager -59  -434 

Ökning (-) resp minskning (+) av kundfordringar 737  1 

Ökning (-) resp minskning (+) av rörelsefordringar 513  -1 163 

Ökning (+) resp minskning (-) av leverantörsskulder 95  532 

Ökning (+) resp minskning (-) av rörelseskulder 626   632 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -12 462  -7 831 

    

Investeringsverksamheten       

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 0  -500 

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -1 557   0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 557  -500 

    

Finansieringsverksamheten       

Förändring av långfristiga skulder -74  -147 

Nyemission 32 700  16 301 

Emissionskostnader -5 184  -1 190 

Aktieteckning av teckningsoptioner 975  0 

Optionsprogram 0  101 

Tecknat men ej inbetalt kapital 0   0 

Kassaflöde från finansieringsverksamhet 28 417  15 065 

    

Förändring av likvida medel 14 398  6 734 

Likvida medel vid periodens början 7 833   1 099 

Likvida medel vid periodens slut 22 231  7 833 

  



 

Upplysningar och information 
 
Företagsinformation 
Fluicell AB med organisationsnummer 556889-3282 är ett aktiebolag registrerat i Sverige med säte i  
Göteborg. Adressen till huvudkontoret är Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg. Bolagets 
verksamhet omfattar utveckling och försäljning av produkter riktade mot läkemedelsutveckling. 

I denna rapport benämns Fluicell AB (publ) antingen med sitt fulla namn eller som ’Bolaget’, alternativt 
’Fluicell’. Alla belopp i rapporten är i tusentals kronor (KSEK) om ej annat anges. 

Redovisningsprinciper 
Rapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och med tillämpning av 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
Redovisningsprinciper som har tillämpats för Bolaget överensstämmer, om ej annat anges nedan, med 
de redovisningsprinciper som användes för upprättande av den senaste årsredovisningen. 

Närstående transaktioner 
Inga närstående transaktioner har skett under perioden. 
 

 

 

  



 

Övrig information 
 

Förslag till disposition av Fluicells resultat 

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018-01-01 – 2018-12-31. 

 

Årsstämma och årsredovisning 

Årsstämma kommer att hållas i Göteborg den 8 maj 2019. Årsredovisning för räkenskapsåret 2018 
kommer att finnas tillgänglig för nedladdning på Bolagets hemsida (www.fluicell.com) senast tre 
veckor före årsstämman.  

 

Datum för publicering av finansiell information 

Kvartalsrapport 1, 2019 2019-05-15 
Halvårsrapport, 2019 2019-08-21 
Kvartalsrapport 3, 2019 2019-11-20 
Bokslutskommuniké, 2019 2020-02-19 

Denna bokslutskommuniké, liksom ytterligare information, finns tillgänglig på Fluicells hemsida, 
www.fluicell.com, från och med 2019-02-15. 

Certified Adviser 
Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är Fluicells Certified Adviser. 

Granskning av bokslutskommuniké 
Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor. 

För ytterligare information 
Victoire Viannay, VD, 0725-65 42 05, victoire@fluicell.com 
Mats Jonasson, CFO, 0768-70 63 88, mats@fluicell.com 
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