
Mentice publicerar bolagets
delårsrapport för perioden juli–sept
2022
FORTSATT STARK EFTERFRÅGAN FRÅN SJUKHUSMARKNADEN

• Fortsatt tillväxt under året framför allt drivet av försäljning till sjukhus och strategiska allianser
medan vår medicintekniska industri bibehåller samma nivå som under 2021 men är fortsatt vårt
största affärsområde.

• En större order för lösningar för ultraljud under kvartalet konfirmerar behovet for våra lösningar
inom området för ultraljudslösningar.

• Under september genomförde Mentice en organisationsförändring där en ny ledningsgrupp med
5 representanter formerades.Dessutom har utvecklingen för VIST konsoliderats till Göteborg och
vi har infört ett tillfälligt anställningsstopp samt minskat användning av konsulter i avsikt att
förbättra eff ektivitet och lönsamhet.

Händelser efter rapportperiodens slut

• I början på oktober erhöll vi den första större ordern avseende lösningar från Ankyras från
Acandis, en ledande tysk leverantör av medicintekniska lösningar.

• Under inledningen av oktober erhöll Mentice att godkännande för ett Vinnova (Sveriges
innovationsmyndighet) projekt inom ramen för Eureka-klustret (Xecs) TASTI. Beslutet avser ett
projekt som löper över 3 år och värdet av anslaget uppgår totalt till 3 miljoner över perioden.
 

TREDJE KVARTALET (JULI– SEPTEMBER 2022)

• Orderingången uppgick till 50,2 (51,8) MSEK
• Orderboken vid periodens utgång var 113,9 (83,6) MSEK.
• Nettoomsättningen uppgick till 51,1 (38,7) MSEK.
• Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,9 (-0,6) MSEK.
• Periodens resultat uppgick till -7,7 (-7,2) MSEK.
• Resultat per aktie (EPS) uppgick till -0,30 (-0,29) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4,0 (-7,7) MSEK.

FÖRSTA NIO MÅNADERNA (JANUARI – SEPTEMBER 2022)

• Orderingången uppgick till 161,9 (131,8) MSEK.
• Nettoomsättningen uppgick till 149,3 (117,4) MSEK.
• Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -15,5 (-9,6) MSEK.
• Periodens resultat uppgick till -32,8 (-25,0) MSEK.
• Resultat per aktie (EPS) uppgick till -1,31 (-1,01) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -11,0 (-12,5) MSEK.

VD Göran Malmberg kommenterar:
“För årets tre första kvartal 2022 har vi fortsatt visat tillväxt framför allt avseende orderingång och
försäljning till sjukhus och strategiska allianser medan medicinteknisk industri bibehållit samma nivå som
för förra året. Totalt för årets nio första månader visade vi 27% tillväxt för nettoförsäljning samt 23% för
orderingång.”

Webbsänd presentation av delårsrapporten
Anmälan för att delta vid presentationen görs via https://investor.mentice.com

https://investor.mentice.com/


För ytterligare information, kontakta:
Göran Malmberg, VD, Mentice
E-post: goran.malmberg@mentice.com
US Mobile. +1 (312) 860 5610
Sweden Mobile +46 (0) 703 09 22 22

Om Mentice 
Mentice (STO: MNTC) är en global marknadsledare och ett bolag som erbjuder högteknologiska
lösningar för simulering till medicinsektorn med fokus på den snabbväxande marknaden för
bildbaserade interventioner. Våra lösningar assisterar specialister inom vårdsektorn avseende
utveckling, förvaltning samt kontinuerlig förbättring av kompetens och tekniska färdigheter för att på så
sätt positivt påverka patientsäkerhet och kvalitet inom vården. Mentice lösningar är vetenskapligt
validerade och är specifikt framtagna för specialister inom vårdsektorn samt för medicinskteknisk
industri. Neurovaskulär, kardiologi och perifer intervention är några av de specialitets områden som
täcks av våra lösningar. Mer information på www.mentice.com
 

Denna information är sådan information som Bolaget (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för
offentliggörande den 26 Oktober 2022 kl 08.30 CEST.  
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