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Bokslutskommuniké för Monivent AB 
Perioden 1 januari – 31 december 2021 
 

Stark avslutning på året 
Rekordkvartal med försäljning över en miljon kronor. Stort intresse från marknaden och ökad orderingång efter lansering av 
Neo100. 
 
 
Fjärde kvartalet, oktober-december 2021 
• Nettoomsättning uppgick till 1 188 (411) KSEK 
• Rörelsens kostnader uppgick till 4 339 (3 215) KSEK 
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -3 150 (-2 804) KSEK 

 
Perioden januari-december 2021 
• Nettoomsättning uppgick till 1 822 (634) KSEK 
• Rörelsens kostnader uppgick till 14 058 (8 965) KSEK 
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -12 235 (-7 016) KSEK 

 
 

 
 
 

 

 
Utvalda finansiella data 

 

Kvartal 4 Kvartal 4 12 månader 12 månader
2021-10-01- 2020-10-01- 2021-01-01- 2020-01-01-

Belopp i kronor (KSEK om inget annat anges) 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Nettoomsättning (KSEK) 1 188 411 1 822 634
Rörelsens kostnader (KSEK) 4 339 3 215 14 058 8 965
EBIT (KSEK) -3 150 -2 804 -12 235 -7 016
Likvida medel vid periodens utgång (KSEK) 14 738 19 398 14 738 19 398
Soliditet (%) 88% 90% 88% 90%
Balansomslutning (KSEK) 22 925 28 413 22 925 28 413
Antal aktier vid periodens slut 7 592 824 6 684 958 7 592 824 6 684 958
Antal aktier, vid full konvertering av TO [1] 7 841 034 7 725 384 7 841 034 7 725 384
Resultat per aktie (SEK) -0,42 -0,42 -1,66 -1,23
Resultat per aktie (SEK), vid full konvertering av TO [1] -0,40 -0,37 -1,56 -0,92
Eget kapital per aktie (SEK) 2,67 3,84 2,67 3,84
Eget kapital per aktie (SEK), vid full konvertering av TO [1] 2,90 4,46 2,90 4,46
Utdelning per aktie (SEK) 0,00 0,00 0,00 0,00
Anställda (antal) vid perioden slut 8 5 8 5

[1] 132 560 teckningsoptioner omvandlade till 132 560 nya aktier, 10 kronor per aktie. Teckningsoptionerna utgivna november 2019, 
teckningstid december 2022. Härutöver har emitterats 115 650 teckningsoptioner, LTI 2021:1, som ett långsiktigt villkorat  incentiveprogram 
riktat till anställda på Monivent. Teckningsoptionerna kan omvandlas till 115 650 nya aktier under juni 2024.

Väsentliga händelser under kvartalet 
• Flertalet beställningar på Neo100 efter lansering, både 

från distributörer och slutkunder  
• Order till amerikansk distributör på 8 Neo Training- 

enheter från en och samma kund 
 

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång 
• Monivents VD utnämnd av The Healyhcare Technology 

Report som en av de 25 bästa kvinnliga ledarna inom 
medicinteknik 

• Ytterligare distributörsavtal tecknade för Schweiz,  
Lichtenstein, Polen, Slovakien och Tjeckien 
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VD har ordet
FRAMGÅNGSRIK LANSERING RESULTERADE I ETT STARKT KVARTAL

Ett kvartal med bolagets högsta omsättning 
Efter en framgångsrik lansering av Neo100 har försäljningen 
börjat ta fart och årets sista kvartal visade på rekordsiffror. 
Vi passerade miljonstrecket vilket är ett stort steg för ett litet 
bolag som Monivent. Under året har vi uppvisat försäljning 
under alla kvartal, trots utmaningar med att komma ut till 
kunder och distributörer. Pandemin har onekligen gjort det 
svårare för oss eftersom lanseringen av ett helt nytt produkt-
koncept behöver följas upp med besök hos kunder och dis-
tributörer för introduktion och användarutbildning. Detta 
gäller i synnerhet Neo100 där produkten ska användas kli-
niskt, i detta fall på nyfödda, medan introduktion av Neo 
Training till viss del kan ske digitalt. Som bevis på detta fick 
vi en order på åtta Neo Training system av vår amerikanska 
distributör. Vad som var särskilt glädjande med denna för-
säljning var att den skedde till en och samma kund, ett uni-
versitet med sjuksköterskeutbildning.  
 
Tydligt intresse från marknaden 
Innan länderna återigen införde restriktioner i slutet av året 
hann vi med ett antal distributörsbesök och även deltagande 
på fysiska kongresser i Sverige och Schweiz. Vi har också fort-
satt med digitala kampanjer och deltagande på virtuella kon-
gresser. Vi upphör aldrig att förvånas över den otroligt posi-
tiva respons vi får gällande Neo100 och det är uppenbart att 
intresset från marknaden finns. Vad som också är påfallande 
är den respons vi får från ledande experter inom neonatal-
vård vilka välkomnar produkten och anser att den fyller ett 
verkligt behov. Ett behov som påvisades i en nyligen publice-
rad artikel av Schmölzer et al som visade att genom använd-
ning av en RFM (Respiratory Function Monitor) vid ventile-
ring av nyfödda barn, var andelen hjärnskador och hjärn-
blödningar signifikant lägre. Detta visades i en metaanalys av 
3 olika studier där sammanlagt 443 barn ingick. Ytterligare 
ett starkt bevis på att Neo100 behövs för att förbättra vår-
den för våra allra minsta patienter.  
 
Året då Monivent tog ett stort steg framåt 
Om vi tittar på året i stort, var 2021 det år som Monivent tog 
sitt allra största steg framåt som bolag. Från att ha varit ett 
startup till att utvecklats till ett kommersiellt bolag med dis-
tributörer på alla nyckelmarknader i Europa och i USA. I 
Europa har vi valt att satsa på samarbetspartners som är 
starka inom neonatologi och som har andra produkter till 
samma målgrupp. I USA har vi valt en partner som är specia-
list inom simuleringsträning eftersom vi bara kan sälja Neo 
Training på denna marknad tills dess att vi har ett regulato-
riskt godkännande av Neo100, en process som vi arbetar 

med enligt plan. Att få ut våra produkter utanför Europa är 
viktigt för oss då vi ser att intresset är stort även där. Ett led 
i detta är anställningen av en QA/RA ansvarig som driver de 
processer som behövs för att produkterna ska få marknads-
föras och säljas i andra länder. I Europa har man dessutom 
infört ett nytt medicintekniskt regelverk (MDR) som vi måste 
förhålla oss till, vilket innebär många nya krav och mycket 
arbete för bolaget. Vi har även anställt en utvecklare med 
ansvar för inköp och produktion. Detta för att kunna skala 
upp produktionen i det skede vi befinner oss och som dess-
utom kan medverka i nya utvecklingsprojekt. Vår tredje an-
ställning under året var en kommersiell produktchef med an-
svar för marknadsföring. På detta område har vi verkligen 
gått framåt och det är tydligt att vi blivit mycket mer synliga 
på marknaden. Något som resulterade i att jag utnämndes 
som en av de 25 bästa kvinnliga ledarna inom området me-
dicinteknisk utrustning 2022, en utmärkelse som delas ut av 
The Healthcare Technology Report. Healthcare Technology 
Report är baserat i New York och publicerar information re-
laterad till området sjukvårdsteknologi. En utmärkelse som 
jag naturligtvis är mycket stolt och glad för personligen, men 
som framför allt visar att Monivent har en produkt som är 
innovativ, som behövs och som väcker intresse även utanför 
Sveriges gränser. Utmärkelsen har rönt stor uppmärksamhet 
och jag är uppriktigt tacksam att jag har förmånen att få leda 
Monivents fantastiska team. 
 
Nytt år med nya möjligheter 
Vi ser med glädje fram emot fortsättningen av 2022 och nu 
när restriktionerna börjar släppa, vill vi så fort som möjligt 
komma ut och möta kunder och distributörer. För att effek-
tivt kunna nå ut till ännu fler slutkunder, har vi efter kvarta-
lets utgång tecknat avtal med ytterligare distributörer i 
Europa. Vi täcker sedan tidigare 13 europeiska länder, i till-
lägg till Nordamerika och Australien, och nu har Schweiz,  
Lichtenstein, Polen, Slovakien och Tjeckien adderats till lis-
tan. Monivent har, liksom många andra bolag, drabbats av 
bristen på komponenter men hittills har vi lyckats parera för 
detta. Utmaningen med komponentbrist är inte över än, 
men vi fortsätter vår satsning med full fart framåt baserat på 
det stora intresse vi ser för våra produkter. 
 
 
21 februari 2022 
 
 
 
Karin Dahllöf 
Verkställande Direktör
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1 januari – 31 december 2021 

Verksamhetsberättelse
Monivent utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska 
produkter i syfte att förbättra den akuta vården till nyfödda 
barn i behov av andningsstöd vid födseln. Mellan tre till sex 
procent av alla barn som föds börjar inte andas av sig själva, 
utan behöver tas till ett så kallat barnbord, där all utrust- 
ning som används vid återupplivning finns tillgänglig. Vid 
barnbordet gör vårdpersonal allt som krävs för att försöka 
syresätta den nyfödda genom att manuellt blåsa ner luft i 
barnets lungor med hjälp av utrustning som genererar luft- 
flöde. Detta är en kritisk process. Otillräckliga volymer kan 
leda till förlängt trauma och öka behovet av mer invasiva 
behandlingsmetoder. I värsta fall kan för liten luftvolym 
leda till brist på syre och orsaka hjärnskador. För stor 
luftvolym kan däremot leda till kronisk lungskada och 
nedsatt lungfunktion, men även till hjärnblödning. I 
dagsläget finns inget bra sätt att bedöma hur mycket luft 
det nyfödda barnet tillförs vid denna återupplivnings-
situation, utan vårdpersonalen måste till stor del förlita sig 
på erfarenhet och fingertoppskänsla.  

Monivent har utvecklat en unik och patenterad lösning som 
mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en 
sensormodul samtidigt som data skickas trådlöst till en  
extern monitor. Ansiktsmasken tillsammans med sensor- 
modulen kopplas till befintlig utrustning som genererar  
luftflöde till barnet. När luftflödet passerar genom mask 
och sensormodul bildas en mätbar tryckdifferens, som  
genom bolagets egenutvecklade algoritmer kan omvandlas 
till exakta flöden och volymer. En målvolym presenteras på 
monitorn där nivåer utanför rekommenderat intervall  
illustreras med en tydlig färgindikering. Motsvarande  
färgindikering syns även på sensormodulen i ansikts-
masken, vilket tillåter vårdgivaren att erhålla informationen 
utan att titta på skärmen och hen kan därmed helt fokusera 
på barnet. Kort sagt får vårdgivaren i realtid möjlighet att  
justera mängden luft för att säkerställa en effektiv och 
skonsam behandling.  

Marknad  
Monivent har en attraktiv affärsmodell som är baserad på 
initial försäljning av systemet som helhet, vilket inkluderar 
monitor och mjukvara, laddningsstation samt sensor-  
moduler. Ansiktsmask och maskadapter kommer att säljas 
som engångsartiklar och sensormodulen kommer 

regelbundet att behöva bytas ut. För Monivent 
representerar detta en beräknad initialt tillgänglig marknad, 
för en installation av systemet, om cirka 2,9 miljarder SEK 
med tillhörande, återkommande försäljning av ansikts-
masker, adaptrar och sensormoduler om cirka 300 MSEK 
per år med idag förväntad prissättning mot slutkund. Det är 
styrelsens bedömning att Monivents produkter har 
potential att generera en bruttomarginal om 45–70 procent 
på nuvarande uppskattade prisnivåer och att slutkunderna 
framförallt kommer att utgöras av inköpsansvariga på 
förlossnings- och neonatalavdelningar.  

Resultat och finansiell utveckling  
Monivent redovisade rörelseintäkter för perioden oktober–
december med 1 189 (411) KSEK och rörelsekostnader med  
4 339 (3 215) KSEK. Motsvarande Rörelseintäkter för 
perioden jan-december uppgick till 1 823 (1 948) KSEK och 
rörelsekostnader till 14 058 (8 965) KSEK. De minskade 
rörelseintäkterna beror på att inga utgifter för forskning 
och utveckling har aktiverats under 2021 jämfört med 1,3 
MSEK under 2020.  

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer  
För en utförligare beskrivning av riskerna samt risk-
hantering och relaterade möjligheter se årsredovisningen 
för 2020. Jämfört med årsredovisningen bedöms riskerna 
vara oförändrade utöver uppdateringen kring effekterna av  
covid-19 som presenteras nedan.  

Bedömd påverkan av covid-19 på Bolaget 
Monivent har liksom andra företag påverkats av covid-19 
pandemin. Monivent har upplevt uppbromsning av 
försäljningsprocessen då kunder fokuserat på akuta insatser 
och tillträden till sjukhus varit begränsade. Med ökad 
vaccinationsgrad är pandemin nu under en bättre kontroll 
än tidigare vilket förbättrar möjligheterna till en bredare 
kommersiell lansering av Neo100 och Neo Training. Brist på 
komponenter som ingår i Monivents produkter kan 
fortfarande komma att uppstå som en konsekvens av 
pandemin och denna brist kan orsaka störningar i 
leveranskedjan. Det är fortsatt svårt att uppskatta den 
påverkan pandemin kommer att ha eftersom det finns en 
osäkerhet i hur snabbt marknaderna kommer att återhämta 
sig och om nya restriktioner kommer att införas.   



 

 

Transaktioner med närstående  
Närstående bolag till Thomas Pålsson (CFO) har avtal om 
konsulttjänster. Transaktioner med närstående är på mark-
nadsmässiga villkor.  
 
Aktien  
Antalet aktier vid periodens utgång uppgick till totalt  
7 592 824 efter en nyemission under första kvartalet 2021. 
Utöver befintliga aktier finns teckningsoptioner utställda till 
VD och anställda som vid full konvertering ökar antalet ak-
tier med 132 560. Vidare har teckningsoptioner emitterats i 
ett långsiktigt incitamentsprogram som ger VD och an-
ställda villkorad rätt att teckna 88 000 nya aktier under juni 
2024 samt ytterligare 27 650 optioner som kan konverteras 
till lika många aktier under samma tid för säkring av bola-
gets exponering mot kostnader för sociala avgifter som kan 
uppstå till följd av utnyttjandet av personaloptionerna.  
 
Stängningskursen den 30 december 2021 uppgick till 10,14 
per aktie vilket ger ett börsvärde på 77,0 MSEK. 

Principer för delårsrapportens upprättande  
Delårsrapporten har upprättats i överensstämmelse med 
årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3). Samma redovisningsprinciper och  

beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i 
den senaste årsredovisningen.  
 
Granskning av revisor  
Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets 
revisor. 
 
Övrig finansiell information och kalender  
Årsstämman planeras att hållas den 19 maj kl. 12:00 i  
bolagets lokaler på Regnbågsgatan 8B i Göteborg. Styrelsen 
kommer inte att föreslå någon utdelning för verksamhets-
året. Publicering av årsredovisning kommer att ske i  
samband med kallelse till årsstämma.  
 
Delårsrapporter, årsredovisning och Monivents pressmed-
delande kan läsas på www.monivent.se alternativt beställas 
från Monivent AB, Regnbågsgatan 8B, 417 55 Göteborg  
eller genom mejl till info@monivent.se. 
 
• Kvartalsrapport Q1 2022, 18 maj 2022 
• Kvartalsrapport Q2 2022, 26 augusti 2022 
• Kvartalsrapport Q3 2022, 17 november 2022 
 

 
 
 

 
 

Styrelsens underskrift 
 

Styrelsen och verkställande direktören för Monivent AB intygar härmed att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av 
bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. 

	
Göteborg den 21 februari 2021 

 

Fredrik Sjövall    Karin Dahllöf  
Ordförande    Verkställande direktör 

 

Mattias Carlsson   Pontus Johansson 
Ledamot    Ledamot 

 

Lars Mattsson    Camilla Myhre Sandberg 
Ledamot    Ledamot 

 

Clas Runnberg 
Ledamot 
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Resultaträkning 

  
  

Kvartal 4 Kvartal 4 12 månader 12 månader
2021-10-01- 2020-10-01- 2021-01-01- 2020-01-01-

Belopp i kronor (SEK) 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 1 188 136       411 107          1 822 128       633 698          
Aktiverat arbete för egen räkning -                       -                       -                       1 313 974       
Övriga rörelseintäkter 768                  177                  1 320              515                  
Summa rörelsens intäkter 1 188 904       411 284          1 823 448       1 948 187       

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter 693 510 -         154 793 -         1 076 460 -      345 686 -         
Övriga externa kostnader 1 042 135 -      904 242 -         3 816 771 -      3 338 042 -      
Personalkostnader 2 128 401 -      1 688 074 -      7 293 314 -      4 332 019 -      
Av- och nedskrivningar av materiella och -                       -                       
immateriella anläggningstillgångar 460 763 -         465 120 -         1 843 064 -      943 249 -         
Övriga rörelsekostnader 14 049 -           3 006 -             28 578 -           5 644 -             
Summa rörelsens kostnader 4 338 858 -      3 215 235 -      14 058 187 -    8 964 640 -      

Rörelseresultat 3 149 954 -      2 803 951 -      12 234 739 -    7 016 453 -      

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 19 809            25                    64 759            25                    
Räntekostnader och liknande resultatposter 24 197 -           24 461 -           86 417 -           73 576 -           
Resultat efter finansiella poster 3 154 342 -      2 828 387 -      12 256 397 -    7 090 004 -      

Resultat före skatt 3 154 342 -      2 828 387 -      12 256 397 -    7 090 004 -      

Skatt på periodens resultat -                       -                       -                       -                       
Periodens resultat 3 154 342 -      2 828 387 -      12 256 397 -    7 090 004 -      
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Balansräkning 

 

 

  

Belopp i kronor (SEK) 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
och liknande 5 156 352       6 784 598       6 270 788       

5 156 352       6 784 598       6 270 788       

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 734 565          949 383          82 378            
Förskott avseende materiella anläggningstillgångar -                       -                       832 126          

734 565          949 383          914 504          

Summa anläggningstillgångar 5 890 917     7 733 981     7 185 292     

Omsättningstillgångar
Varulager m m

Råvaror och förnödenheter 772 317          420 972          -                       
Förskott till leverantörer -                       37 296            -                       

772 317          458 268          -                       

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 816 950          245 209          -                       
Aktuell skattefordran 149 966          48 466            43 362            
Övriga fordringar 233 871          332 291          278 772          
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 323 588          197 067          159 737          

1 524 375       823 033          481 871          
Kassa och bank
Kassa och bank 14 737 501     19 398 068     3 222 708       
Summa omsättningstillgångar 17 034 193     20 679 369     3 704 579       

SUMMA TILLGÅNGAR 22 925 110     28 413 350     10 889 871     
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Balansräkning fortsättning 

  

  

Belopp i kronor (SEK) 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 1 898 206       1 671 240       657 840          
Fond för utvecklingsutgifter 5 156 352       6 784 598       6 194 759       

7 054 558       8 455 838       6 852 599       
Fritt eget kapital
Överkursfond 23 679 491     44 765 026     14 703 010     
Balanserad vinst eller förlust 1 773 299       20 434 842 -    15 061 657 -    
Årets resultat 12 256 397 -    7 090 004 -      4 783 345 -      

13 196 393     17 240 180     5 141 992 -      

Summa eget kapital 20 250 951     25 696 018     1 710 607       

Långfristiga skulder

Övriga långfristiga skulder 1 077 737       1 413 758       1 557 687       
Summa långfristiga skulder 1 077 737       1 413 758       1 557 687       

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 336 004          276 581          339 285          
Leverantörsskulder 276 581          363 761          459 760          
Övriga skulder 442 749          486 122          6 430 188       
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 541 088          177 110          392 344          

Summa kortfristiga skulder 1 596 422       1 303 574       7 621 577       

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 22 925 110     28 413 350     10 889 871     
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Kassaflödesanalys 

  

  

Kvartal 4 Kvartal 4 12 månader 12 månader

2021-10-01- 2020-10-01- 2021-01-01- 2020-01-01-
Belopp i kronor (SEK) 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 3 154 342 -         2 828 387 -         12 256 397 -       -          7 090 004    
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m 533 875             465 207             1 988 118                        943 249    

2 620 467 -         2 363 180 -         10 268 279 -       6 146 755 -         
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital

2 620 467 -         2 363 180 -         10 268 279 -       6 146 755 -         

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager 423 036             99 495 -              314 049 -            -             458 268    
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 560 150 -            74 962 -              701 342 -            -             341 162    
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder 211 413             13 890               292 848             -          6 255 300    
Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 546 168 -         2 523 747 -         10 990 822 -       13 201 485 -       

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -                          -                          -                          1 313 974 -         
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -                          -                          -                          177 964 -            
Kassaflöde från investeringsverksamheten -                          -                          -                          1 491 938 -         

Finansieringsverksamheten
Nyemission -                          -                          7 444 500          33 782 500        
Emissionskostnader -                          57 600 -              778 224 -            2 707 084 -         
Upptagna lån -                          -                          -                          500 000             
Amortering av låneskulder 136 497 -            154 974 -            336 021 -            706 633 -            
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 136 497 -            212 574 -            6 330 255          30 868 783        

Periodens kassaflöde 2 682 665 -         2 736 321 -         4 660 567 -         16 175 360        
Likvida medel vid periodens början 17 420 166        22 134 389        19 398 068        3 222 708          
Likvida medel vid periodens slut 14 737 501        19 398 068        14 737 501        19 398 068        
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Förändringar i eget kapital 

 

 

  

Balanserat resultat
Innevarande år, 12 månader Fond för Övrigt tillskjutet inklusive periodens Summa
SEK Aktiekapital utv. kostnader kapital resultat eget kapital

Ingående balans 1 januari 2021 1 671 240     6 784 598      44 765 026     27 524 845 -     25 696 019     

Nyemission kvartal 1, 2021 226 966        -                      6 439 310       6 666 276       
Fondering för utvecklingsutgifter 1 221 192 -     1 221 192        -                       
Disposition vid årsstämma 27 524 845 -    27 524 845      -                       
Personaloptioner 145 053           145 053          
Periodens resultat 12 256 397 -     12 256 397 -    
Utgående eget kapital 31 december 2021 1 898 206     5 563 406      23 679 491     10 890 152 -     20 250 951     

Balanserat resultat

Föregående år, 12 månader Fond för Övrigt tillskjutet inklusive periodens Summa
SEK Aktiekapital utv. kostnader kapital resultat eget kapital

Ingående balans 1 januari 2020 657 840        6 194 759      14 703 010     19 845 003 -     1 710 606       
Nyemission i samband med notering 680 900        16 102 816     16 783 716     
Nyemission kvartal 3, 2020 332 500        -                      13 959 200     14 291 700     
Fondering för utvecklingsutgifter 589 839          589 839 -          -                       
Periodens resultat 7 090 004 -       7 090 004 -      

Utgående eget kapital 31 december 2020 1 671 240     6 784 598      44 765 026     27 524 846 -     25 696 018     
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Definitioner  
Förklaring av nyckeltal i Utvalda finansiella data 
 
Nettoomsättning  
Bolagets försäljning av egenproducerade produkter. 
 
EBIT  
Rörelseresultat före finansiella poster och skatter. 
 
Soliditet 
Eget kapital i procent av balansomslutningen. Soliditet visar hur stor andel av balansomslutningen som utgörs av 
eget kapital och har inkluderats för att investerare ska kunna skapa sig en bild av Bolagets kapitalstruktur. 
 
Resultat per aktie 
Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier för perioden. 
 
Eget kapital per aktie 
Eget kapital dividerat med antal aktier vid periodens slut. 
 
Utdelning per aktie 
Periodens utdelning dividerat med antal utestående aktier vid utdelningstillfället. 
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Övrig information 
Monivent AB med organisationsnummer 556956-5707 är ett aktiebolag registrerat i Sverige med säte i Göteborg.  
Adressen till huvudkontoret är Regnbågsgatan 8B, 417 55 Göteborg.  

Denna rapport, liksom ytterligare information, finns tillgänglig på Monivents hemsida, www.monivent.se. 

Bolagets aktie är noterad på Spotlight Stock Market. 

Aktiens ISIN-kod: SE0013512282. 

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA: 
 

Karin Dahllöf, VD 

Telefon: +46 707 48 01 30 

E-post: karin@monivent.se  

 

Monivent AB (”Monivent”) utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som 
har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation och vårdpersonal saknar idag bra 
verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat en utrustning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansikts-
masken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får därigenom omedelbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga 
justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam behandling. 

 


