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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET 2021   
• ObsteCare offentliggjorde memorandum från fullt garanterad företrädesemission  

• ObsteCare genomförde fulltecknad företrädesemission om ca 24,9 MSEK    

• I samband med den fulltecknade företrädesemissionen genomfördes en riktad  
       emission till garanter och finansiell rådgivare  

 

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT 
• På årsstämman den 26 april valdes styrelseledamöterna Christina Hugosson (omval), Bo  

       Lundblad (omval), Harald Almström (omval) och Peter Risberg (omval). Christina Hugosson  

       omvaldes som ordförande.    
 

 

 

FINANSIELL SAMMANFATTNING JAN-MARS 2021 
• Nettoomsättningen uppgick till 318 (194) KSEK  

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -2 433 (-1 832) KSEK    

• Periodens resultat uppgick till -2 450 (-1 890) KSEK  

• Resultatet per aktie uppgick till -0,08 (-0,11) SEK  
 

Siffror inom parentes anger utfall för motsvarande period föregående år.   

 

 

Resultat i korthet       2021  2020  

KSEK                                      jan-mar  jan-mar  

Nettoomsättning  318  194  

Aktiverat arbete för egen räkning  1 492  1 562  

Rörelsens kostnader  -4 243  -3 590  

Resultat efter finansiella poster  -2 450  -1 890  
  

  

 
 

Likviditet och finansiering  
Likvida medel per 31 mars 2021 uppgick till 3 950 (3 737) KSEK.   
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Carina Lindqvist  

Verkställande direktör 

Vd har ordet  

ObsteCare fick en god start på det nya året. 

Det är mycket glädjande att kunna konstatera 

att försäljningen under årets första kvartal har 

ökat 64 procent jämfört med samma period 

föregående år. Det intensiva omställningsarbetet 

som vi påbörjade under 2020 har gett resultat 

och den fullt garanterade nyemission, som 

genomfördes under perioden, möjliggör att vi 

kan fortsätta arbeta proaktivt och enligt vår plan.  
 

Som ett led i bolagets strategi att snabbt kunna 

växla upp försäljningsarbetet och 

marknadsexpansionen efter att pandemins 

restriktioner har lättats upp, pågår fortsatt ett 

målinriktat arbete med syftet att stärka 

organisationen och vidareutveckla 

verksamheten.  

 

Fokus på internationell expansion         
AFL®-metoden är en unik innovation som 

möjliggör en objektiv mätning av den födande 

kvinnans status genom att ge en bild av 

livmoderns arbete under förlossningen. Vi 

fokuserar i första hand på den nordiska och 

europeiska marknaden som tillsammans med 

USA-marknaden är viktiga för vår internationella 

expansion. Dock har vi redan nu ögonen på 

Asien som är en viktig nästa marknad.  
 

Under det första kvartalet har vi säkerställt att vi 

är väl förberedda inför en snabb och aktiv 

försäljningsexpansion tillsammans med våra 

distributörer så snart marknaderna öppnar upp 

och det åter blir möjligt att besöka potentiella 

kunder. Vi har framgångsrikt knutit till oss nya 

distributörer under det gångna året och 

diskussioner pågår även med ytterligare 

distributörer. Vi för även diskussioner med ett 

antal potentiella aktörer som kombinerar 

forskning med klinisk verksamhet. För oss är det 

naturligtvis mycket värdefullt att kunna 

samarbete med aktörer som kombinerar 

forskning med klinisk verksamhet eftersom 

forskningsresultaten ger oss ny kunskap.  
 

FDA-ansökan har fortsatt hög prioritet 
Arbetet med att färdigställa FDA-ansökan 

avseende det nya instrumentet med AFL®-

metoden pågår och följer sin plan. Vår 

distributör på den viktiga USA-marknaden står 

redo och ser fram mot att påbörja försäljningen 

så snart FDA-ansökan är godkänd.  
 

 

Aktiviteter för ökad kunskap om AFL®  
Pandemin pågår fortfarande vilket har inneburit 

utmaningar för oss då det nästan har varit 

omöjligt att besöka kunder och distributörer. 

Dock har vi med denna utmaning i vår strategi 

och aktivitetsplan och vi kommer under andra 

kvartalet genomföra ett nordiskt webbinar för 

kunder och distributörer. Experter inom området 

kommer att delta och deras uppgift är att bidra 

till en ökad kunskap om AFL®-metoden och 

dess potential att förbättra förlossningsvården. 

AFL®-metoden har under perioden presenterats 

i ett internationellt webbinar för förlossningsläkare.  
 

Vi är väl rustade och står redo 
ObsteCare har gått in i ett nytt skede i 

utvecklingen av bolaget. Inför den kommande 

marknadsexpansionen behöver vi se om våra 

resurser. Vi har bland annat stärkt vårt interna 

team genom tillsättningen av två nya 

positioner; en produktutvecklare och en person 

ansvarig för kvalitet- och regulatory affairs. Att 

flytta dessa nyckelfunktioner ”in-house” och 

förstärka vår organisation är ett viktigt strategiskt 

steg inför den kommande tillväxtresan.  
 

De omställningar vi gjort i verksamheten innebär 

att vi nu är väl rustade och redo när 

marknaderna åter öppnar upp och det blir 

möjligt att bedriva ett aktivt försäljningsarbete. 

Vi har alla förutsättningar på plats i form av 

medarbetare, distributörer och en prisvärd och 

användarvänlig produkt utan konkurrens och är 

redo att utnyttja möjligheterna med den 

marknadspotential vi har framför oss när 

pandemins restriktioner lättat. 
 

Sammantaget ser jag ljust på framtiden och jag 

förväntar mig att den positiva trenden för 
ObsteCare fortsätter.  
 

Jag vill också tacka 

Maria Borelius för 

hennes värdefulla 

insatser i styrelsen när 

hon nu har valt att 

avgå på grund av 

hård arbetsbelastning. 
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Om verksamheten 
 

ObsteCare i korthet 

 

 

 
ObsteCare är ett life science-bolag som erbjuder innovativa lösningar för förlossningssjukvården. 

Fokus är på värksvaga förlossningar: ett globalt problem som drabbar 40% av alla förstföderskor. 

Bolaget grundades efter att docent Eva Wiberg-Itzel i samband med ett forskningsprojekt på 

Karolinska Institutet upptäckte en ny metod att diagnosticera värksvaghet.   

Bolaget har vidareutvecklat metoden och utrustning för att behandla värksvaga förlossningar. 

Metoden och analysutrustningen är patenterad, CE-märkt och marknadsförs under namnet AFL®. 

Den gör det möjligt att på ett tidigt stadium sätta in åtgärder vid värksvaghet. AFL® (Amniotic Fluid 

Lactate) står för mjölksyranivåer i fostervattnet. 

 

 

Vision och verksamhet 
ObsteCares vision är att erbjuda innovativa lösningar för förlossningssjukvården med fokus på 

kvinnan för att skapa säkrare förlossningar och förbättra vården till förmån för mamma, barn och 

förlossningskliniken. 

  

För förlossningsläkare och barnmorskor är kvinnor med värksvaghet en svårförutsägbar och mycket 

resurskrävande grupp. Värksvaghet innebär att livmoderns sammandragningar inte är tillräckligt 

effektiva. Utdragna förlossningar är ett stort och globalt problem som leder till förlossningsskador 

och onödigt lidande och utgör dessutom en stor belastning på sjukvårdens resurser. I för många 

fall slutar de med akuta kejsarsnitt, en riskfylld och kostsam process för alla inblandade.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svensk och internationell forskning 

visar att man, genom att mäta 

halten av mjölksyra i fostervattnet, 

på ett tidigt stadium under 

förlossningen kan få värdefull 

information av livmoderns status 

hos kvinnor som drabbas av 

värksvaghet. Därigenom kan 

behandlingen individanpassas för 

att bidra till säkrare vaginala 

förlossningar.  

 

ObsteCares grundare är en 

världsledande pionjär på området. 

Forskningen kring värksvaghet är 

aktiv och ObsteCare fortsätter att 

stärka sitt erbjudande genom att ta 

till sig nya rön.  
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Affärsmodell och försäljning 

ObsteCare marknadsför och säljer ett marknadsunikt, patenterat och CE-märkt system som, 

genom att mäta mjölksyrahalten i fostervatten under förlossningen, kan identifiera värksvaga 

förlossningar. Systemet är skräddarsytt för användning på förlossningskliniker och består av en 

datorbaserad mätstation och mätprober för engångsbruk. Mätinstrumentet säljs till 

förlossningskliniker, proberna är löpande förbrukningsvaror.  

 
AFL®-metoden har lanserats på den europeiska marknaden och uppfyller kraven i det 

medicintekniska regelverket. ObsteCare erbjuder även utbildning och stöd till förlossningsklinikerna 

vid införandet av AFL®-metoden. Med ObsteCares produkter får förlossningspersonalen ett verktyg 

och en metod som stöd för att på ett effektivt sätt behandla värksvaga patienter. På sikt bedömer 

bolaget att AFL® kommer att bli en standardmetod för behandling av värksvaghet. 

 

                      

 

ObsteCares produkter säljs via distributörer. ObsteCare driver dessutom ett implementationsprojekt 

i samarbete med ett antal förlossningskliniker i Europa. Syftet med projektet är att stödja 

försäljningen av AFL® -metoden genom att öka kännedomen om produkten hos beslutsfattare, 

obstetriker och barnmorskor, samla erfarenheter från klinisk användning samt att de 

högprofilkliniker som deltar i projektet i framtiden ska fungera som kunskapscentra och förebilder 

för användningen av metoden. 
 

Marknadsuppskattning och potential 
ObsteCare verkar på en marknad där mycket lite skett sedan 60-talet, men där det finns en 

förväntan att situationen för kvinnan i samband med förlossningen skall förbättras. Varje år sker 

cirka 130 miljoner förlossningar, varav 4 miljoner i USA och 5 miljoner i Europa. I Sverige föds cirka 

115 000 – 120 000 barn per år. Värksvaghet är den vanligaste komplikationen vid en förlossning och 

drabbar ungefär 20 procent av alla kvinnor som föder och 40 procent av alla förstföderskor. 

Värksvaghet kan leda till akuta kejsarsnitt eller förlossningar med olika instrument som hjälpmedel, 

vilket ökar riskerna för kvinnan och för barnet. ObsteCares erbjudande gör det möjligt att på ett 

tidigt stadium identifiera mammor som drabbas av värksvaghet och därmed riskerar en svår 

förlossning. 

 

Om AFL®-metoden används på alla värksvaga förlossningar, skulle det enligt bolagets beräkningar 

medföra potentiella intäkter från försäljningen i Europa och USA på drygt 900 miljoner SEK per år 

med dagens prissättning. Marknadspotentialen tredubblas till cirka 2,6 miljarder SEK per år om AFL® 

används som screeningmetod vid samtliga möjliga förlossningar. 
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Finansiell information 

Intäkter  
Rörelsens intäkter uppgick till 1 810 (1 758) KSEK för kvartalet. Intäkterna bestod till störst del av 

aktiverade kostnader vilka ökat jämfört med föregående år på grund av utvecklingen av det nya 

instrumentet. Nettoomsättningen ökade med 64 procent jämfört med föregående år.  

Kostnader   
Rörelsens kostnader uppgick för kvartalet till 4 243 (3 590) KSEK. Ökningen jämfört med föregående 

år beror till största del på arbetet med det nya instrumentet och FDA-ansökan.  

Resultat 
Rörelseresultatet uppgick till -2 433 (-1 832) KSEK för kvartalet.  

Finansiell ställning 
Likvida medel per 31 mars uppgick till 3 950 (3 737) KSEK.  
 

Aktien och ägarförhållanden 

Aktien är listad på Spotlight Stock Market sedan januari 2018 och handel sker under kortnamnet 

OBST. Totalt har ObsteCare AB vid periodens utgång 2 132 aktieägare. En ObsteCare-aktie har en 

röst.  

 

Antal aktier vid periodens slut      31 101 441(17 044 855) 

Antal aktier vid perioden slut, efter utspädning 45 158 027 (17 044 855) 

Resultat per aktie, SEK                   -0,08 (-0,11)    

Emission 

ObsteCare genomförde under det första kvartalet en fullt garanterade nyemission av units med 

företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Genom Företrädesemissionen tillförs ObsteCare 

cirka 24,9 MSEK före transaktionskostnader. När emissionen registrerats hos Bolagsverket kommer 

Företrädesemissionen samt avsedd emission för ersättning till garanterna och finansiella rådgivare 

att öka ObsteCares aktiekapital med 2 524 197,30 SEK till 5 634 341,40 SEK och antalet aktier 

kommer öka med 25 241 973 aktier till 56 343 414 aktier.  

I samband med emissionen ges nya teckningsoptioner ut; TO3. Två (2) teckningsoptioner ger rätt 

att teckna en ny aktie i ObsteCare för 1,40 kronor under perioden 2 maj 2022 – 31 maj 2022. Totalt 

kommer 25 241 973 st teckningsoptioner av serie TO3 att vara utestående efter Företrädesemissionen 

och den avsedda emissionen till garanterna och finansiella rådgivare. Om samtliga dessa 

teckningsoptioner utnyttjas kan antalet aktier komma att öka med ytterligare högst 12 620 986 st 

och öka aktiekapitalet med högst 1 262 098,60 SEK.  

Emissionskostnader för pågående emission uppgående till 404 KSEK har under kvartalet belastat 

eget kapital.  
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Tidigare utgivna teckningsoptioner 

I den emission som genomfördes i april/maj 2020 emitterades 14 056 586 teckningsoptioner av serie 

TO 1 respektive TO 2.  

Det krävs två TO1 för att teckna en ny aktie till en teckningskurs per aktie om 2,85 SEK vilket kan ske 

under perioden 3 maj 2021 till och med den 31 maj 2021. 

Det krävs två TO 2 för att teckna en ny aktie till kursen 2,50 SEK per aktie och går att nyttja under 

perioden 1 november till och med den 30 november 2021.  

Vid fullt utnyttjande av samtliga optioner av serie TO1 och TO2 ökar antalet aktier i bolaget från 31 

101 441 till 45 158 027 och utspädningen uppgår till 31 procent. 

Övrig information 

Patent 

ObsteCare har beviljade patent inom tre patentfamiljer. Patenten täcker metoden att använda 

mjölksyra i fostervatten i förlossningsvården samt specifika utformningsegenskaper på 

mätutrustningen. Patentskydden är i linje med ObsteCares strategi att skydda bolagets metoder 

och produkter genom patent och att öka användningen av AFL®-metoden för en 

individanpassad behandling inom förlossningsvården.  

Risker och osäkerhetsfaktorer 

Bolagsledningen gör bedömningar och uppskattningar som påverkar innehållet i de finanseilla 

rapporterna. Faktiskt utfall kan skilja sig från de bedömningarna. Det finns utöver generell 

osäkerhet relaterad till marknadslansering och försäljningstillväxt, inga kända tendenser, 

osäkerhetsfaktorer eller potentiella faktorer eller andra krav, åtaganden eller händelser som kan 

förväntas ha en väsentlig inverkan på bolagets framtidsutsikter. Givetvis är det svårt att göra en 

bedömning om tidsplanen för kommande aktiviteter och vi kan konstatera att covid-19-pandemin 

även under första kvartalet haft en betydande påverkan försäljningsmässigt och bedömningen är 

att det även kommer ha en påverkan på försäljningen under andra kvartalet 2021. 

Framtidsutsikter 

Även om aktiviteter tvingats skjutas fram som en konsekvens av den rådande pandemin har vi en 

stor tro på att AFL®-metoden kommer få stort genomslag internationellt. ObsteCare verkar på en 

marknad där mycket lite skett sedan 60-talet, men där det finns en förväntan att situationen för 

kvinnan i samband med förlossningen ska förbättras. Vi är redo att ta nästa steg och tillsammans 

med våra tolv distributörer göra lyckade etableringar på respektive marknad. Fokus under de 

närmaste åren kommer att vara ökad försäljning och expansion på den europeiska marknaden i 

kombination med etablering i USA och Asien. 
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Därutöver väntar lanseringen av en ny generation av instrumentet. Vårt medicinska råd ger stöd 

för den fortsatta utvecklingen av bolaget. Vi ser fram emot att se effekten på säljsiffrorna av den 

hälsoekonomiska analysen från Linköpings universitet och ytterligare regulatoriska godkännanden 

av vår produkt.  

Medarbetare 

Bolaget har två anställda personer vid periodens utgång. Övriga medarbetare är kontrakterade 

på konsultbas. För att bedriva en effektiv och kostnadseffektiv organisation anlitar ObsteCare 

konsulter för specifika uppdrag och för arbetsuppgifter som bolaget saknar eller endast periodvis 

har behov av. Under det första kvartalet 2021 uppgick antalet konsulter till motsvarande sex 

heltidstjänster.  

Finansiell kalender 

Delårsrapport jan-juni 2021, 24 augusti 2021 

Revision 

Denna rapport har inte varit föremål för en revisionsgranskning. 

Styrelsens försäkran  

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt 

av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och 

osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.  

ObsteCare AB (publ)  

Solna den 11 maj 2021 

Christina Hugosson  Harald Almström                

Styrelseordförande  Styrelseledamot 

Bo Lundblad  Peter Risberg                                                        

Styrelseledamot  Styrelseledamot 

Carina Lindqvist                           

Verkställande direktör  
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Finansiella rapporter 

RESULTATRÄKNING 

 2021 2020 

SEK jan-mars jan-mars 

      

Nettoomsättning 317 704 193 670 

Aktiverat arbete för egen räkning 1 492 122 1 562 298 

Övriga rörelseintäkter 0 2 198 

Rörelsens intäkter 1 809 826 1 758 166 

      

Rörelsens kostnader 

  

Handelsvaror -154 437 -41 148 

Övriga externa kostnader -3 022 943 -2 334 984 

Personalkostnader -503 324 -855 375 

Avskrivningar av materiella och immateriella 

anläggningstillgångar 
-561 393 -354 058 

Övriga rörelsekostnader -650 -4 434 
 

-4 242 747 -3 589 999 

       

Rörelseresultat -2 432 921 -1 831 833 

      

Resultat från finansiella poster 

  

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 

Räntekostnader och liknande resultatposter -16 785 -58 318 

  -16 785 -58 318 
   

Resultat efter finansiella poster -2 449 706 -1 890 151 
   

Resultat före skatt -2 449 706 -1 890 151 
   

Skatt på årets resultat 0 0 
   

Periodens resultat -2 449 706 -1 890 151 
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BALANSRÄKNING 

Tillgångar 

SEK                                                                               Not 2021-03-31 2020-03-31 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR       
    

Immateriella anläggningstillgångar       

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  
  

 och liknande arbeten   20 731 102 12 819 733 

Patent, varumärken samt liknande rättigheter  1 171 202 1 181 195 

             21 902 304              14 000 928     
    

Materiella anläggningstillgångar       

Inventarier, verktyg och installationer  29 118 29 826 

    29 118 29 826 
    

Finansiella anläggningstillgångar       

Andelar i koncernföretag  677 677 

Uppskjuten skattefordran                                            1 11 875 294 9 691 446 
  

11 875 971 9 692 123 

Summa anläggningstillgångar   33 807 393 23 722 877 
    

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR       

Varulager mm  
  

Varor under tillverkning   0 0 

Färdiga varor och handelsvaror  346 198 279 902 

    346 198 279 902 

Kortfristiga fordringar  
  

Kundfordringar   342 496 52 070 

Övriga fordringar   689 867 394 774 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   322 127 256 457 
  

1 354 490 703 301 

        

Kassa och bank  3 950 191 3 736 707 

        

Summa omsättningstillgångar  5 650 879 4 719 910 

        

SUMMA TILLGÅNGAR  39 458 272 28 442 787 
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Eget kapital och skulder 

SEK                                                                           Not 2021-03-31 2020-03-31 

EGET KAPITAL       

Bundet eget kapital  
  

Aktiekapital                                                                 3 110 144 1 704 485 

Ej registrerat aktiekapital  0 0 

Fond för utvecklingsutgifter 2 18 255 481 9 477 957 
  

21 365 625 11 182 442 

        

Fritt eget kapital  
  

Överkursfond   70 560 321 47 551 381 

Balanserad vinst eller förlust  -53 851 822 -37 040 404 

Periodens resultat   -2 449 706 -1 890 151 
  

14 258 793 8 620 826 

        

Summa eget kapital  35 624 418 19 803 268 

        

LÅNGFRISTIGA SKULDER  
  

Skulder till kreditinstitut   583 332 1 083 332 

Summa långfristiga skulder  583 332 1 083 332 

         

KORTFRISTIGA SKULDER    

Förskott från kunder   75 400 0 

Leverantörsskulder  1 316 207 1 139 017 

Aktuella skatteskulder   87 669 40 174 

Kortfristig del av långfristig skuld till kreditinstitut  500 000 500 000 

Brygglån   0 5 000 000 

Övriga skulder  52 560 101 518 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter       3 1 218 686 775 478 

Summa kortfristiga skulder  3 250 522 7 556 187 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   39 458 272 28 442 787 
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Noter 

Not 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 2020 uppgår till 55 492 KSEK varav uppskjuten skatt; 11 875 KSEK. 

Underskottet justeras årligen i samband med bokslutet. Underskottsavdragen är inte 

tidsbegränsade.   

Not 2  

Fond för utvecklingsutgifter justeras årligen i samband bokslutet.     

Not 3 

Upplupna konsultkostnader om 858 KSEK aktiveras kommande kvartal. Upplupna intäkter uppgår 

till 32 KSEK. 

Allmän information om redovisningsprinciper  

ObsteCare AB tillämpar årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 

koncernredovisning (K3).  

Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas 

bli reglerade. Övriga tillgångar, skulder och avsättningar har värderats till anskaffningsvärden där 

inget annat anges. Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. 

Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet 

medan kursvinster och kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella 

poster. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. 
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Kontakt 
 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Carina Lindqvist, vd 

Telefon +46 (0)70 633 41 25 

E-post carina.lindqvist@obstecare.com 
 

ObsteCare AB (publ) 

Organisationsnummer 556670-3038 

 

Fogdevreten 2 

171 65 Solna 

Telefon 08-751 56 27 

 

info@obstecare.com 

www.obstecare.se 

 

 

Informationen lämnades genom kontaktpersonens försorg den11 maj 2021 kl. 8:00 CET.  
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