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ObsteCare AB: Kvartalsrapport 2020-01-01 till 2020-03-31
Förstärkt organisation redo för internationell expansion
Finansiell utveckling januari – mars 2020
•
•

Nettoomsättningen uppgick till 194 KSEK (253 KSEK)
Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 890 KSEK (-1 112 KSEK)

Väsentliga händelser under första kvartalet 2020
•
•

•
•
•
•

En möjlig 30% minskning av antalet akuta kejsarsnitt skulle uppnås om AFL metoden infördes enligt Centrum för
utvärdering av medicinsk teknologi (CMT), Linköpings Universitet. Detta skulle i Sverige innebära att 76 MSEK
frigjordes i förlossningsvården att användas till annat.
ObsteCare har en pågående FDA-ansökan för registrering av AFL®-metoden i USA och ansökningsprocessen
har löpt på enligt plan och beräknas vara klar tidigast under Q4 2020. Distributör för den amerikanska
marknaden är på plats och är redo att starta upp försäljningen i början av 2021 avhängt ett godkännande av
FDA.
ObsteCare bildade ett namnkunnigt medicinskt råd som stöd för internationell etablering.
AFL®-metoden godkändes för försäljning och distribution i Israel.
ObsteCare höll årsstämma den 30 mars 2020.
ObsteCare har hittills inte upplevt några större störningar i verksamheten på grund av covid 19-pandemin.

Väsentliga händelser efter periodens slut
•
•
•
•
•
•

Bolagets AFL®-metod godkändes för försäljning i Vietnam.
ObsteCare meddelade i april att säljorganisationen har stärkts och att bolaget har etablerat ett
samarbete i Japan.
Carina Lindqvist tillträdde som vd för ObsteCare AB från och med 1 april 2020.
ObsteCare inledde en nyemission den 14 april.
Ett tilläggsprospekt avseende den pågående företrädesemissionen offentliggjordes den 28 april.
ObsteCare höll den 22 april en extra bolagsstämma där beslut om tillägg av en extra teckningsoption till
den tidigare beslutade företrädesemissionen togs.

ObsteCare AB är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklat en produkt som mäter och följer mölksyrahalten
(laktat) i fostervattnet med syftet att underlätta och anpassa vården under förlossningar.
Siffror inom parentes anger utfall för motsvarande period föregående år.

Vd har ordet
ObsteCare arbetar för tryggare förlossningar och
vi är redo för en fortsatt internationell expansion.
Jag är stolt över att leda bolaget under denna
spännande resa, men jag är också stolt över vår
produkt, AFL®-metoden, som numera finns med
med på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens
lista över aktuella produkter med potential att
förändra världen.
Covid-19:s påverkan på samhället i stort, på
världsekonomin och på människors dagliga liv är
både oroande och svårt att förhålla sig till. Jag är
i rådande situation glad att vi så här långt har
kunnat bedriva vår verksamhet utan några större
störningar.
Ekonomi
Probförsäljningen som är den löpande intäkten
när instrument har sålts ökade med 30 % under
kvartalet, vilket är en mycket positiv indikation. Vi
ser med tillförsikt fram emot de marknader som nu
står redo att starta upp sin försäljning och vi ser en
stark marknadspotential för de länderna.
Totalt sett har vi haft en lägre försäljning under
första kvartalet jämfört med samma period förra
året. Delvis beror det på att vår amerikanska
distributör under sin kartläggning för USAmarknaden förra året köpte in instrument för att
kunna genomföra en konsumentmarknadsstudie
och några av de nya distributörernas introduktion
har blivit försenad. Försäljningen under första
kvartalet uppgick till 194 KSEK, vilket är 23% lägre
än föregående år.
Förlusterna ökade med 778 KSEK, från -1112 KSEK
till -1890 KSEK, vilket är en följd av de satsningar
om vi har gjort under perioden i form av
försäljningsaktiviteter, utvecklingsarbetet med
nästa generation av instrument och arbetet med
FDA-ansökan.
Hälsoekonomisk studie
CMT´s hälsoekonomiska studie genomförd vid
Linköpings universitet visar på en reducering av
kejsarsnitt med ca 30 % och en möjlig årlig
besparing på 76 MSEK inom svensk
förlossningsvård. Genom att mäta laktatnivåer
(mjölksyra i fostervattnet) vid avstannat
värkarbete, med ObsteCares produkt, kan både
kostnadsbesparande och hälsofrämjande resultat
ses framförallt hos förstagångsföderskor där så
många som 40% är värksvaga.
Medicinskt råd
Med hjälp av bolagets nybildade medicinska råd
med tunga namn från både svensk och
internationell förlossningsvård får vi möjlighet
att stärka vår kompetens såväl kliniskt som
vetenskapligt. Rådet utgör en viktig del i vår
fortsatta internationella utveckling. En viktig
uppgift under den närmaste tiden är att få ut
budskapet från den aktuella hälsoekonomiska
studien internationellt.
Försäljning
Huvudfokus är fortsatt Europa och marknader där
med Belgien, Nederländerna, Luxemburg,

Frankrike, Schweiz och Tyskland samt de andra
marknader där samarbete startats förra året och i
år.
Vi ökar vårt fokus på Mellanöstern och Asien där vi
har kommit igång i Israel och UAE (Förenade
Arabemiraten). I april i år fick vi ett godkännande i
Vietnam där distributören är redo att starta
försäljningen efter avslutad utbildning. Vi har också
nyligen etablerat ett samarbete i Japan.
Den amerikanska marknaden är givetvis viktig för
oss och där har vi sedan tidigare en distributör som
är redo att ta sig an försäljningen så snart vi har ett
godkännande av AFL®-metoden i USA. Vi planerar
för en lansering i USA under 2021.
Vi håller på att starta upp digital utbildning och
träning för nya distributörer och partners så de ska
kunna påbörja sin försäljning på respektive
marknad. Det är ett sätt att upprätthålla tempot nu
när vi inte har möjlighet att resa på samma sätt som
tidigare på grund av corona-viruset.
Produktutveckling
Vi lanserar ett nytt instrument anpassat för
effektivare produktion och mer modernt för att
kunna möta större efterfrågan på ett
kostnadseffektivt sätt. Vi räknar med att ha
instrumentet klart under andra kvartalet 2020. Det
känns positivt att ha tio marknader redo att ta sig
an det nya systemet så snart det finns klart och
godkänt.
Teamet
Vi har en ny och starkare organisation inom alla
områden. Inom sälj och marknad har vi nu
möjlighet att öka vår försäljningstakt och
marknadspenetration för en snabbare tillväxt.
Vi har säkrat upp utvecklingsdelen för det nya
instrumentet, produktion och logistik gällande
produktförsörjning och säkra kundleveranser. Även
den regulatoriska delen har vi stärkt upp ytterligare
för att säkra FDA godkännandet och uppgradering
till ISO 13485 och IVD-R.
Emissionen
Efter periodens utgång har ObsteCare inlett
en nyemission. Målsättningen är att få in 37,5 MSEK
och emissionen är garanterad till ca 81%.
Emissionskursen är 2,20 SEK och emissionen
avslutades den 8 maj. I emissionen ingår en
tilläggsoption (TO1) på 2,85 SEK som sker i maj 2021.
I tillägg har beslut om ytterligare en tilläggsoption
(TO2) tagits på en extra bolagsstämma med två
tillfällen till köp; i november 2020 och november
2021. Jag ser fram emot resultatet av våra
investeringar och vårt
arbete som ska bidra till
ObsteCares internationella
expansion.

Carina Lindqvist
Verkställande direktör
ObsteCare AB
(fr o m 1 april)

Om ObsteCare
ObsteCare erbjuder tryggare förlossningar för
mamma, barn och förlossningskliniken.
Långdragna förlossningar är ett stort problem
vid förlossningskliniker världen över och beror
oftast på värksvaghet. Värksvaga kvinnor är en
stor, svårbehandlad och mycket resurskrävande grupp. Värksvaghet leder ofta till
onödigt lidande och belastar sjukvårdens
resurser hårt. Dessa förlossningar slutar ofta med
akut kejsarsnitt och en ökad risk för allvarliga
komplikationer för både mamma och barn.
Ca 40% av alla förstföderskor drabbas av
värksvaghet, vilket representerar cirka en miljon
kvinnor varje år bara i Europa. Ett kejsarsnitt är
mer än dubbelt så dyrt som en normal
förlossning och uppskattningsvis kostar akuta
kejsarsnitt årligen 6 miljarder SEK bara i Europa.
Värksvaghet medför stora kostnader för vården
i samband med förlossningen, men också
längre fram i livet. Detta till följd av
förlossningsrelaterade skador som kan vara
både psykiska och fysiska.
Livmodern är en muskel, vars uppgift är att
under värkarbetet vid förlossning, rytmiskt
pressa ut barnet. Livmodern fungerar som vilken
annan muskel som helst i kroppen. Den kan vid
hög påfrestning under ett långdraget
värkarbete drabbas av utmattning till följd av
för höga halter av mjölksyra.
ObsteCare har utvecklat ett komplett
förlossningsövervakningssystem, AFL®, som
bygger på mätning av halten mjölksyra i
fostervatten (Amniotic Fluid Lactate).
En hög nivå av mjölksyra gör att livmoderns
arbete fungerar sämre och kvinnans värkar blir
svaga. Redan tidigt i förlossningsarbetet kan
man med ObsteCares metod identifiera
potentiellt svåra och utdragna förlossningar
orsakade av värksvaghet. AFL®-metoden ger
nyckelinformation om kvinnans status och
förmåga. Det ökar möjligheten för
förlossningsläkarna att hantera förlossningen på
bästa sätt, anpassat för varje kvinna.
Idag används värkstimulerande dropp
(oxytocin) världen över, som behandling vid
värksvaghet. Samma dos och behandling till
alla kvinnor, vilket ofta inte ger önskad effekt.

Genom att använda AFL®-metoden och få rätt
information om varje kvinnas status, kan också
behandlingen med värkstimulerande dropp,
individanpassas för varje kvinna. Det ökar
sannolikheten för en normal, vaginal förlossning
med färre komplikationer för både mamma
och barn.
ObsteCare erbjuder ett system, AFL®
Monitoring System, för övervakning av
förlossningsförloppet genom att mäta
mjölksyrahalten i fostervatten. AFL® är
skräddarsytt för användning på
förlossningskliniker och består av mätprober
(engångsartiklar) och analysutrustning. I
erbjudandet ingår också klinisk utbildning i
diagnostik och behandling av värksvaghet.
AFL® är det ledande systemet för att
individanpassa användningen av
värkstimulerande dropp och därmed minska
antalet akuta kejsarsnitt och skador i samband
med förlossningen.
För mer information se www.obstecare.com
REDOVISNINGSPRINCIPER
Rapporten har upprättats enligt regelverket K3
vilket är oförändrat mot föregående år.
GRANSKNING AV REVISOR
Denna rapport har ej granskats av bolagets
revisor.
FINANSIELL KALENDER
Delårsrapport för andra kvartalet 2020 kommer
att offentliggöras 2020-08-19.
KONTAKT INFORMATION
Carina Lindqvist, vd
070-633 4125, carina.lindqvist@obstecare.com
ObsteCare AB (publ)
Karolinska Science Park
Fogdevreten 2, SE-17165 Solna
Organisationsnummer: 556670-3038

Denna information är sådan information som ObsteCare AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 maj 2020.

Resultaträkning (SEK)

2020-01-01

2019-01-01

-2020-03-31

-2019-03-31

193 670

252 960

1 562 298

757 131

2 198
1 758 166

0
0
1 010 091

-41148

-53 957

-2 334 984

-1 672 202

Personalkostnader

-855 375

-150 118

Avskrivningar av materiella och

-354 058

-216 937
-2 566

Övriga rörelsekostnader

-4 434
-3 589 999

-2 095 780

Rörelseresultat

-1 831 833

-1 085 689

0

0

-58 318
-58 318

-26 233
-26 233

Resultat efter finansiella poster

-1 890 151

-1 111 922

Resultat före skatt

-1 890 151

-1 111 922

0

0

Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader

immateriella anläggningstillgångar

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Skatt på periodens resultat
Periodens resultat

-1 890 151

Resultat per aktie uppgick till -0,110 (-0,082)
Beräknat på antal aktier som är registrerade per 31 mars 2020 är 17 044 855 st (13 411 852 st)

-1 111 922

Balansräkning (SEK)

2020-03-31

2019-03-31

12 819 733
1 181 195

7 533 266
1 208 783

29 826

0

14 030 754

8 742 049

Andelar i koncernföretag

677

677

Uppskjuten skattefordran

9 691 446

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för
utvecklingsarbeten och liknande arbeten
Patent, varumärken samt liknande rättigheter
Inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
1

8 204 214

9 692 123

8 204 891

23 722 877

16 946 940

279 902
279 902

355 020
355 020

52 070
394 774

255 300
266 307

256 457

116 060

703 301

637 667

Kassa och bank

3 736 707

2 504 004

Summa omsättningstillgångar

4 719 910

3 496 691

28 442 787

20 443 631

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager mm
Färdiga varor och handelsvaror

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

SUMMA TILLGÅNGAR

1 Under 2016 tillgodogjorde sig bolaget det skattemässiga underskottsavdraget som förelåg på tidigare års förluster. Tidigare
ansamlade skattemässiga underskott uppgick till 31 000 KSEK, varav uppskjuten skatt om 6 536 KSEK, redovisades i
resultaträkningen 2016. Skattemässiga underskottsavdrag per 2019 uppgår till 45 287 KSEK varav uppskjuten skatt; 9 691 KSEK.
Underskottsavdragen justeras årligen i samband med bokslutet. Underskottsavdragen är inte tidsbegränsade.

Balansräkning (SEK)

2020-03-31

2019-03-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fond för utvecklingsutgifter

1 704 485
9 477 957

1 341 185
2

4 882 246

11 182 442

6 223 431

47 551 381

38 287 223

-37 040 404

-25 844 195

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Periodens resultat

-1 890 151

-1 111 922

8 620 826

11 331 106

Summa eget kapital

19 803 268

17 554 537

1 083 332
1 083 332

2 000 000
2 000 000

1 139 017

597 547
2 355

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder

40 174
500 000
5 000 000

0
0

Övriga skulder

101 518

15 492

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

775 478 3

273 700

Kortfristig del av långfristig skuld till kriditinstitut
Brygglån

Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2

3

Fond för utvecklingsutgifter justeras årligen i samband
bokslutet.
Upplupna konsultkostnader om 433 KSEK aktiveras
kommande kvartal. Upplupna intäkter uppgår till 38 KSEK.

7 556 187

889 094

28 442 787

20 443 631

