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SAMMANFATTNING AV DELÅRSRAPPORT 
Under kvartal 2 uppgick Bolagets nettomsättning till 2,2 (16,7) miljoner SEK. Jämförelseåret påverkas av bolagets försäljning 
av medicinskt förbrukningsmaterial avsett att motverka spridningen av COVID-19, vilken var som högst i samband med 
COVID-19 pandemins utbrott under kvartal 2 2020. Försäljningen av bolagets ordinarie sårläkningsprodukter visar en 
positiv tillväxt, försäljningen har ökat med 188% jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Kassaflödet uppgick under 
kvartalet till -6,8 (1,1) miljoner SEK. Kassaflödet under kvartal 2 påverkas av ett intensifierat arbete under kvartalet med 
bolagets CE-märkning av produkterna EPIPROTECT® samt ivaQ® samtidigt som jämförelseårets resultat påverkats positivt 
från försäljning av medicinskt förbrukningsmaterial. 

KVARTALET APRIL–JUNI 2021
 • Nettoomsättningen uppgick till 2,2 miljoner SEK (16,7 miljoner SEK)

 • Rörelseresultatet uppgick till -4,1 miljoner SEK (0,0 miljoner SEK)

 • Periodens resultat uppgick till -4,1 miljoner SEK (0,0 miljoner SEK)

 • Vinst per aktie uppgick till -0,28 SEK (0,00 SEK)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 1 APRIL!30 JUNI 2021 
Bolaget har per den 1 juni 2021 erhållit godkännande av anmält organ för CE-märkning avseende produkterna ivaQ® (klass 
IIa) respektive EPIPROTECT®. Godkännandet främjar en ökad försäljning av produkterna på den europeiska marknaden. 
Den nya versionen av EPIPROTECT® öppnar upp för ökad försäljning då dess indikationer både tillåter behandlingar av fler 
och mer avancerade sårtyper. Den nya versionen av EPIPROTECT® avser ersätta serierna 2117, Ulcer samt Basic. ivaQ® 
som är världens minsta system för undertrycksbehandling används främst för vätskehantering av sår. Systemet blev genom 
CE-märkningen godkänt för användning på både kroniska sår samt kirurgiska snitt vilket innebär att marknaden för systemet 
är mycket stor. 

Bolaget har den 12 juni 2021 beviljats patentskydd för Instagraft® i Japan och Kina. Instagraft-teknologin används för minimalt 
invasiv hudtransplantation och möjliggör att fler patienter med kroniska sår får tillgång till hudtransplantation.
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
Den 5 juli 2021 mottog bolaget en ny rekordorder från sin distributör i Förenade Arabemiraten. Beställningen omfattar en 
engångsbeställning av sårläkningsprodukter till ett värde av drygt 760 000 SEK samt en månatlig beställning av Epiprotect till 
ett värde av ca 2,5 miljoner SEK/år. Den månatliga beställningens volym är baserad på de senaste månadernas inkommande 
beställningar från slutanvändare och kan komma att justeras beroende på mängden inkommande ordrar. 

Den 9 juli 2021 slutförde S2Medical AB (Publ) köpet av Curenc AB genom en riktad kvittningsemission av 266 666 B-aktier 
till teckningskursen 7,09 kronor/aktie. Curenc AB kommer inkluderas i S2Medicals verksamhet från tillträdesdagen 9 Juli 
2021 och kommer därmed konsolideras i Bolagets finansiella rapportering från kvartal 3 2021. 

Två studier har o"entligg jorts sedan det aktuella kvartalets utgång. Den första var en studie som genomfördes vid Al Jalila 
Children’s Hospital i Dubai och omfattade 28 barn. Studien visade bland annat på en e"ektiv smärtlindrande e"ekt, mindre 
oro hos föräldrarna till de behandlade barnen samt mindre ärr. Den andra studien genomfördes vid Nottingham Children’s 
Hospital och visar på positiva resultat för Epiprotect i form av bland annat en uttalad smärtlindrande e"ekt, säkerhet 
samt snabba och enkla patientuppföljningar. Studien omfattar 101 patienter mellan åldrarna 0–15 år som behandlats för 
brännskador upp till 16 %. Studien är även den första som visar på att EPIPROTECT® tolereras väl av patienter med olika 
etnicitet. Samtliga författare till studien är oberoende i förhållande till bolaget. 

Bolaget tecknade den 2 augusti 2021 ett distributionsavtal för den sydkoreanska marknaden med JSPHARMA. Avtalet 
omfatter bolagets produkter i EPIPROTECT®-serien. Avtalet medför en initial beställning om totalt ca 250 000 SEK samt 
förpliktelser till ytterligare beställningar om minst 7 miljoner SEK över de kommande 3 åren för att upprätthålla kontraktets 
giltighet.
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S2Medical är ett innovativt medicintekniskt bolag grundat år 
2013 med visionen att ersätta sårvård med ett helhetskoncept 
för sårläkning, bolaget avser att bli en marknadsledande aktör 
inom sårläkning för brännskador och kroniska sår. 

Bolaget erbjuder ett helhetskoncept inom sårläkning baserat 
på de tre essentiella stegen debridering, granulering och 
re-epitelisering. Bolaget har även ingått avtal om förvärv av en 
teknologiplattform för antibakteriella peptider vilken bolaget 
tror kommer innebära ett stort framsteg för behandlingen 
av multiresistenta bakterier. Utöver bolagets egenutvecklade 
produkter för sårläkning är bolaget även återförsäljare av en bred 
portfölj medicintekniska produkter inom sårläkning.

Bolaget agerar på en attraktiv marknad under tillväxt, den globala 
sårvårdsmarknaden förväntas uppgå till 24,8 MdUSD år 2024 
med en genomsnittlig årlig tillväxt (CAGR) om 4,6% under 
perioden 2019-2024. Tillväxten drivs bland annat av en åldrande 
befolkning och ökad förekomst av kroniska sjukdomar.

S2Medical har huvudkontor och produktionsanläggning  
i Linköping, Sverige. Sedan 2019 finns bolaget även etablerat  
i Mellanöstern genom ett säljkontor med bas i Dubai. Bolaget har 
även sedan 2018 ett eget sårläkningscenter i Linköping under 
namnet S2Clinic. 

Försäljning av bolagets produkter sker genom direktförsäljning 
i Norden och genom ett strategiskt nätverk av distributörer på 
bolagets övriga huvudmarknader Europa, Mellanöstern, Afrika 
och Asien.

DEBRIDERING

GRANULERING

RE"EPITELISERING

NexoBrid

Fokusländer

Huvudkontor, S2Clinic
Linköping

Säljkontor,
Dubai

Adresserbara marknader

S2MEDICAL I KORTHET
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VD HAR ORDET
Under det andra kvartalet 2021 har vi äntligen fått möjlighet att återuppta fokus mot försäljning 
av sårläkningsprodukter i Europa. Omsättningen av bolagets sårläkningsprodukter har under 
det andra kvartalet ökat med 188% jämfört mot föregående år. Denna ökning återspeglas inte 
i den totala omsättningen för perioden, som trots ökningen i vårt ordinarie segment totalt sett 
minskat, då försäljningen av det tillfälliga sortimentet av pandemirelaterad skyddsutrustning 
avtagit. E"ekten av detta är att bolagets vinstmarginaler långisiktigt ökar samtidigt som 
omsättningen kortsiktigt kan påverkas negativt. 

Den största nyheten under det andra kvartalet är vi fått produkterna ivaQ (klass IIa) samt 
Epiprotect (klass IIb) godkända för CE-märkning av anmält organ. En del kanske undrar 
vad detta kommer att innebära för bolaget. Som vi tidigare beskrivit öppnar den nya CE 

märkningen av Epiprotect upp för en ökad försäljning, dels då vi nu kan rikta försäljningen mot fler sårtyper och dels då 
den nya CE-märkningen möjliggör försäljning på fler marknader. Ett resultat av detta är att vi nu bland annat deltar i 
upphandlingar i Italien vilket är en marknad som vi bearbetat under en längre tid, men först nu har förutsättningarna att nå ut 
på en bredare front tack vare CE-märkningen av Epiprotect i en högre klass, då ersättningarna till sjukhusen för användning 
av medicintekniska produkter är kopplat till produktens klassificering. 

Utöver Epiprotect är även bolagets system för undertrycksbehandling av sår nu godkänt för CE-märkning. ivaQ, som såvitt vi 
känner till är världens minsta system för undertrycksbehandling, beräknas lanseras i EU under tredje kvartalet i år. Systemet 
som främst används för vätskehantering av sår, är godkänt för användning på både kroniska sår samt kirurgiska snitt vilket 
innebär att marknaden för systemet är mycket stor. Våra befintliga distributörer har visat stort intresse för ivaQ och vi ser 
därför fram emot produktionsstart och att påbörja en mer storskalig marknadsföring av vår nya produkt. Som vi tidigare 
meddelat är ambitionen att i närtid även påbörja arbetet mot FDA-godkännande och således äntra den Nordamerikanska 
marknaden. 

Efter andra kvartalets utgång har vi fått två nya studieresultat men även nytt distributionsavta samt den största beställningen 
av Epiprotect i bolagets historia. Beställningen som kom från bolagets distributör i Förenade Arabemiraten innehöll även 
en stående månatlig beställning värd 2,5 MSEK/år. Redan i årets första kvartal kom en rekordbeställning från samma 
kund vilken nu redan har sålts vidare till slutanvändare och därmed följs upp av tidigare nämnda order. Kort och gott har 
vi, sommarmånaderna till trots, fått en flygande start in i årets tredje kvartal. Fokus för årets andra halva är att bygga på de 
framgångar vi haft med upphandlingar både i Sverige och Mellanöstern. Ett led i detta är att vi rekryterat en person med bas 
i Sverige som kommer att hjälpa oss att utbilda våra kunder i hur man bäst använder våra produkter. Just utbildning har vi sett 
vara en avgörande faktor för framgångarna i Mellanöstern vilket nu har resulterat i att vi vill stärka vår kapacitet inom detta 
område även i Sverige. Under året ser vi även fram emot att börja marknadsföringen av ivaQ i Europa samt registreringen av 
produkten på övriga marknader.

PETTER SIVLÉR
CEO
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FINANSIELL ÖVERSIKT 
Nedan si"ror i parentes anger uppgifter för motsvarande period under föregående räkenskapsår.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT
Omsättningen för kvartal 2 uppgick till 2,2 (16,7) miljoner SEK. Förändringen jämfört med föregående år är hänförlig till den 
extraordinära försäljning av medicinskt förbrukningsmaterial som haft en kraftig påverkan på bolagets nettoomsättning under 
kvartal 2 år 2020. Bolagets försäljning av ordinarie sårläkningsprodukter har under kvartalet ökat med ca 188% jämfört med 
motsvarande period föregående räkenskapsår.  

Kostnaderna har minskat jämfört med samma period föregående år vilket är hänförligt de större inköp av medicinskt 
förbrukningsmaterial som skedde under det andra kvartalet 2020. Kostnadsbilden 2021 har påverkats av den 
CE-märkningsprocess som slutfördes under kvartalet vilket medförde högre övriga externa kostnader till följd av ökade 
konsultarvoden.

Resultatet för kvartal 2 uppgick till -4,1 (0,0) miljoner SEK. Förändringen är hänförlig till den försäljning av medicinskt 
förbrukningsmaterial som skedde i samband med COVID-19 pandemins stora utbrott under våren 2020. 

FINANSIELL STÄLLNING
Bolagets likvida medel uppgick per balansdagen till 9,7 miljoner SEK jämfört med 16,5 miljoner SEK vid periodens ingång. 
Kassaflödet för kvartalet uppgick till -6,8 (1,1) miljoner SEK. Jämförelseårets kassaflöde påverkades positivt av försäljning av 
medicinskt förbrukningsmaterial. Kassaflödet under kvartalet påverkas även av den CE-märkningsprocess för produkterna 
EPIPROTECT® samt ivaQ®som slutfördes under kvartalet.

Eget kapital uppgick per balansdagen till 24,2 miljoner SEK, jämfört med 28,3 miljoner SEK vid periodens ingång. Soliditeten 
uppgick vid periodens slut till 83 procent.  

INVESTERINGAR
Inga väsentliga investeringar har skett under kvartal 2 2021.
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BOLAGETS AKTIER OCH EGET KAPITAL
Bolaget hade per den 30 juni 2021, 14 785 417 utestående aktier, varav 3 125 000 A-aktier och 11 660 417 B-aktier. Vid 
kvartalets början uppgick antalet till 14 785 417 utestående aktier, varav 3 125 000 A-aktier och 11 660 417 B-aktier. Under 
kvartal 4, 2018 har teckningsoptioner emitterats till bolagets personal och styrelse för aktieteckning år 2021. Vid full teckning 
ökar antalet aktier med 634 500, från 14 785 417 till 15 419 917. 

Summa eget kapital var vid periodens ingång 28,3 miljoner SEK. Eget kapital påverkas av resultatet efter skatt för perioden 
med -4,1 miljoner SEK, varvid det egna kapitalet vid periodens slut uppgår till 24,2 miljoner SEK.

DATA PER AKTIE

(St.) 2021-04-01 – 
2021-06-30

2020-04-01 – 
2020-06-30

2021-01-01 –   
2021-06-30

2020-01-01 – 
2020-06-30

2020-01-01 – 
2020-12-31

Antalet utestående aktier vid periodens slut, St. 14 785 417  11 295 000 14 785 417 11 295 000 14 785 417

Genomsnittligt antal aktier under perioden, St. 14 785 417  11 295 000 14 785 417 11 295 000 11 731 302

Antalet utestående aktier vid periodens slut vid full 
teckning av utestående teckningsoptioner, St. 15 419 917 11 929 500 15 419 917 11 929 500 15 419 917

Genomsnittligt antal aktier under perioden vid full  
teckning av utestående teckningsoptioner, St. 15 419 917 11 929 500 15 419 917 11 929 500 12 365 802

Vinst per aktie, SEK -0,28 0,00 -0,58 -0,41 -1,02

Vinst per aktie efter full utspädning*, SEK -0,27 0,00 -0,56 -0,38 -0,97

*Vid full teckning av utestående teckningsoptioner

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

(Belopp i KSEK) 2021-01-01 –
2021-03-31

2020-01-01 – 
2020-06-30

2020-01-01 –
2020-12-31

Ingående eget kapital 32 766 25 112 25 112

Inbetalning aktiekapital 0 0 204

Nyemission 0 0 25 974

Direkta emissionskostnader 0 0 -3 515

Periodens resultat - 8 573 -4 585 - 15 009

Utgående eget kapital 24 193 20 527 32 766
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REDOVISNINGSPRINCIPER 
Bolaget upprättar sin redovisning i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 
2012:1 (K3). Bolaget är ett moderbolag till det helägda dotterbolaget Instagraft AB, 559049-5817. Koncernredovisning har 
ej upprättats med hänvisning till ÅRL 7 kap 3a§.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
Delårsrapport kvartal 3, 2021   23 november 2021

Bokslutskommuniké för 2021   28 februari 2022

Denna rapport har inte varit föremål för revisorns granskning. 

CERTIFIED ADVISER 
Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.partner#.se) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First 
North Growth Market.  

FÖR MER INFORMATION
Petter Sivlér, CEO  
S2Medical AB (publ)  
Sunnorpsgatan 5 
582 73 Linköping  
Tel: 08-700 00 50 

För eventuella frågor om kvartalsrapporten kontakta: 
Petter Sivlér, CEO S2Medical AB (publ), telefon 0705-20 08 42 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som S2Medical AB (publ) är skyldigt att o"entliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom 
angiven kontaktpersons försorg, för o"entliggörande den 23/8 2021 kl. 09:00.
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FINANSIELLA RAPPORTER

RESULTATRÄKNING

(Belopp i KSEK) 2021-04-01 – 
2021-06-30

2020-04-01 – 
2020-06-30

2021-01-01 – 
2021-06-30

2020-01-01 – 
2020-06-30

2020-01-01 – 
2020-12-31

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning 2 174 16 651 5 375 19 583 25 616

Förändring av lagervaror under tillverkning, färdiga 
varor och pågående arbete för annans räkning 622 1 135 608 1 053 729

Aktiverat arbete för egen räkning 1 144 641 2 108 1 042 1 916

Övriga rörelseintäkter 145 30 305 196 436

Summa rörelsens intäkter 4 085 18 456 8 396 21 874 28 697

RÖRELSENS KOSTNADER

Råvaror och förnödenheter -1 317 -11 326 -3 465 -13 458 -18 213

Övriga externa kostnader -2 874 -4 094 -5 909 -6 770 -11 124

Personalkostnader -3 584 -2 530 -6 834 -5 362 -11 829

Avskrivningar -322 -322 -647 -646 -1 291

Övriga rörelsekostnader -69 -151 -93 -181 -1 176

Summa rörelsens kostnader -8 166 -18 423 -16 948 -26 417 -43 633

RÖRELSERESULTAT -4 081 33 -8 552 -4 543 -14 936

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 0 0 0

Räntekostnader och liknande resultatposter -11 -20 -21 -42 -73

Summa resultat från finansiella poster -11 -20 -21 -42 -73

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -4 092 13 -8 573 -4 585 -15 009

RESULTAT FÖRE SKATT -4 092 13 -8 573 -4 585 -15 009

PERIODENS RESULTAT -4 092 13 -8 573 -4 585 -15 009
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BALANSRÄKNING
(Belopp i KSEK) 2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31
TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 8 714 6 115 6 798
Patent 779 1 091 935
Summa immateriella tillgångar 9 493 7 206 7 733

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar 968 1 276 1 122
Inventarier, verktyg och installationer 938 1 141 1 059
Summa materiella anläggningstillgångar 1 906 2 417 2 181

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 11 399 9 623 9 914

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter 1 728 1 240 1 276
Färdiga varor och handelsvaror 1 984 2 207 1 814
Förskott till leverantörer 903 1 783 1 439
Summa varulager m m 4 615 5 230 4 529

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 1 661 3 763 560
Fordringar hos koncernföretag 168 184 168
Aktuella skattefordringar 0 0 0
Övriga fordringar 495 127 92
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 094 785 837
Summa kortfristiga fordringar 3 418 4 859 1 657

Kassa och bank 9 663 5 417 25 143

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 17 696 15 505 31 329

SUMMA TILLGÅNGAR 29 095 25 128 41 243
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BALANSRÄKNING FORTS.
(Belopp i KSEK) 2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Aktiekapital 866 662 866
Fond för utvecklingsutgifter 8 810 6 116 6 798
Summa bundet eget kapital 9 676 6 777 7 664

Fritt eget kapital
Överkursfond 81 840 59 382 81 840
Balanserad vinst eller förlust -58 750 -41 047 -41 729
Årets resultat -8 573 -4 585 -15 009
Summa fritt eget kapital 14 517 13 750 25 102

SUMMA EGET KAPITAL 24 193 20 527 32 766

SKULDER
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 0 519 208
Summa långfristiga skulder 0 519 208

Kortfristiga Skulder
Skulder till kreditinstitut 519 638 623
Förskott från kunder 402 168 130
Leverantörsskulder 1 113 803 3 597
Aktuella skatteskulder 50 24 36
Skulder till koncernföretag 0 0 0
Övriga skulder 378 345 725
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 440 2 104 3 158
Summa Kortfristiga skulder 4 902 4 082 8 269

SUMMA SKULDER 4 902 4 601 8 477

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 29 095 25 128 41 243
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KASSAFLÖDESANALYS

!(Belopp i KSEK) 2021-04-01 – 
2021-06-30

2020-04-01 – 
2020-06-30

2021-01-01 –
2021-06-30

2020-01-01 –
2020-06-30

2020-01-01 – 
2020-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat efter finansiella poster -4 092 13 -8 573 -4 585 -15 009
Avskrivningar 322 322 647 646 1 291
Betald skatt 10 20 15 19 31
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet -23  0  -23 0 0 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital -3 783 355 -7 934 -3 920 -13 687

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av varulager -589 373 -86 -2 835 -2 135
Förändring av kortfristiga fordringar -1 279 1 226 -1 762 -1 229 1 973
Förändring av kortfristiga skulder 36 -82 -851  -666  1 099
Kassaflöde från den löpande verksamheten -5 615 1 872 -10 633 -8 650 -12 750

INVESTERINGSVERKSAMHERT
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -1 144 -641 -2 108 -1 042 -1 916
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 0 -74 0 -62
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 72 0 72 0 0
Förvärv av dotterbolag  0  0 0  0  0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 072 -641 -2 109 -1 042 -1 978

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Amortering av lån -156 -169 -312 -352 -678
Nyemission 0 0 0 0 26 178
Emissionskostnader -0 0 -2 426* 0 -1 090
Teckningsoptioner  0  0 0  0  0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -156 -169 -2 738 -352 24 410
    
PERIODENS KASSAFLÖDE -6 843 1 062 -15 480 -10 044 9 682

Likvida medel vid periodens början 16 506  4 355 25 143 15 461 15 461
Likvida medel vid periodens slut 9 663 5 417 9 663 5 417 25 143

*Avser den del av emissionskostnader som är utbetalda under kvartal 1 2021.  
Totala emissionskostnader uppgår till 3,5 miljoner SEK.
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