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Med ”Bolaget” eller ”IVISYS” avses koncernen bestående av moderbolaget IVISYS AB med organisationsnummer 

556998-4981 samt de två helägda dotterbolagen IVISYS Sweden AB med organisationsnummer 556803-7898 och 

IVISYS ApS med CVR-nummer 32318665. 

 

SAMMANFATTNING AV BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 

 

HELÅR (2018-01-01 – 2018-12-31) 

- Rörelsens intäkter uppgick till 6 726 (2 349) KSEK. 

- Rörelseresultatet uppgick till -12 400 (-7 754) KSEK. 

- Resultatet per aktie uppgick till -1,02 (-0,77) SEK. 

- Soliditeten uppgick till 29,5 (90) %. 

Q4 (2018-09-01 – 2018-12-31) 

- Rörelsens intäkter uppgick till 1 127 (32) KSEK. 

- Rörelseresultatet uppgick till -7 037 (-2 967) KSEK. 

- Resultatet per aktie uppgick till -0,56 (-0,26) SEK. 

 
 

Definitioner 

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden, vilka uppgick till 10 540 608 stycken 

2018, samt till 11 123 875 stycken för Q4 2018. 

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. 

Belopp inom parentes avser jämförande siffror för motsvarande kvartal föregående år. 

 

Rörelsens intäkter ökade med nästan 300 % jämfört med 2017. Resultat och försäljning påverkades negativt 

av bl.a. ändrad tillämpning avseende resultaträkning för pågående order och utvecklingskostnader m.m. i 

samband med införlivningen av IVISYS Sweden AB. Även om IVISYS redovisar ett negativt resultat för 

perioden på -7 037 KSEK har likviditeten enbart förändrats med -1 075 KSEK i samma period. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 
 

 IVISYS meddelar att per den 4 februari 2019 har Bolaget inneliggande order till fakturering (inkl. LOI) om 

strax över 10,0 MSEK för leverans jämnt över hela året 2019. Då återstår 10,0 MSEK för att uppnå tidigare 

publicerad mål på 20,0 MSEK för helåret 2019. 

 

 IVISYS erhåller en första order kombinerad med en avsiktsförklaring värd mer än 5,0 MSEK. IVISYS ska 

leverera ett antal installationer till Nobel Biocare tillsammans med Goodtech AB, ett automationsföretag 

utvalt som Nobel Biocares leverantör för ett antal automatiserade inspektionsceller. 

 

 IVISYS erhåller en repeatorder på en Implant Inspector till Nobel Biocare, liknande de två redan installerade 

system hos Nobels tillverkningsanläggning i Karlskoga. Ordervärdet är över 40.000 Euro och kommer att 

påverka Q1 av 2019. 

 

 

 

 

 

MÅLSÄTTNING FÖR 2019 
Nettoomsättning under 2019 om minimum 20,0 MSEK  

Resultat före avskrivningar (EBITDA) på 4,0 MSEK. 

 

Inneliggande order till fakturering (inkl. LOI)  per den 4 februari 2019 uppgick till strax över 10 MSEK. 
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET 2018 
 

Q4 

 IVISYS erhåller en order från Gnosjö Automatsvarvning avseende en uppgradering av ett befintligt IVISYS-

system för att utöka produktionskapaciteten med cirka 50 procent.  

 

 IVISYS meddelar att ytterligare serviceavtal från existerande kunder gör att serviceintäkterna nu uppgår till 

över 1 MSEK per år.  

 

 IVISYS offentliggör finansiell målsättning för 2019. Målsättningen är en omsättning på minimum 20,0 MSEK 

under 2019 med ett tillhörande resultat på 4,0 MSEK före avskrivningar. 

 

 IVISYS meddelar att CTO Moatasem Chehaiber lämnar sin position som CTO i IVISYS. Anledningen är att 

han vill ägna sig åt nya utvecklingsprojekt. Moatasem Chehaiber kommer att sitta kvar i IVISYS styrelse. 

Q3 

 IVISYS håller den 21 september 2018 extra bolagsstämma. Kommuniké med fattade beslut finns tillgänglig 

på IVISYS hemsida (www.ivisys.com). 

 

 IVISYS mottar i början av september 2018 en order från det svenska företaget Trelleborg Sealing Solutions 

Kalmar AB (”Trelleborg”), en leverantör av ljudreduceringsprodukter till bilindustrin. Ordern beräknas 

påverka IVISYS räkenskaper i Q3 2018 och Q1 2019. 

 

 IVISYS mottar i början av september 2018 en order från det svenska företaget AB Pema Metall (”PEMA 

Metall”), en leverantör av specialiserade maskinlösningar för tillverkare inom alla branscher. Ordern är 

resultatet av ett samarbete om en systemlösning till en gemensam kund till IVISYS och PEMA 

Metall. Ordern beräknas påverka IVISYS räkenskaper i Q3 och Q4 2018. 

 

 IVISYS meddelar i slutet av augusti 2018 att styrelseledamot Lars Holmqvist på egen begäran avträder ur 

styrelsen.  

 

 IVISYS upptar i början av augusti 2018 ett konvertibelt lån om 5,0 MSEK. Lånet löper till och med den 1 

augusti 2019 och långivarna äger rätt att varannan månad fr.o.m. november 2018 konvertera lånet till 

aktier, dock högst 1,5 MSEK vid varje konvertering.  

 

Q2 

 IVISYS erhåller i juni tre ytterligare order, bl.a. från de befintliga kunderna Atlas Copco samt TC Tech 

Sweden AB. 

 

 IVISYS erhåller i slutet av juni en order från det danska företaget LM Wind Power A/S, världens största 

tillverkare av rotorblad för vindturbiner. IVISYS har valts för att utveckla och framställa ett standardiserat 

och automatiserat visionssystem som ska användas av LM Wind Power A/S för inspektion av rotorblad på 

global nivå.  

 

 IVISYS erhåller i slutet av maj en order från det svenska dotterbolaget till Octapharma, ett Schweizbaserat 

läkemedelsföretag. Ordern avser ett visionssystem som plockar, inspekterar och därefter sorterar föremål 

baserat på resultatet av inspektionen.  
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 Mikael Sjöholm tillträder som ny VD för IVISYS. Sjöholm var tidigare VD på ICS Image Control Systems AB, 

vilket förvärvades av IVISYS under det andra kvartalet 2018. Jakob Kesje tillträder som ny 

styrelseordförande för IVISYS.  

 

 IVISYS AB förvärvade under kvartalet ICS Image Control Systems AB (namnändrat till IVISYS Sweden AB) 

med tillträde 2018-05-28. Köpeskillingen uppgår till 7 192 KSEK varav 1 000 KSEK kontant samt resterande 

del om 6 192 KSEK som emission av 1 200 000 nya aktier i IVISYS AB.  

 

 Den 28 maj hålls årsstämma i IVISYS. Kommuniké med en sammanfattning av de beslut som fattades finns 

tillgänglig på Bolagets hemsida (www.ivisys.com).  

 

 IVISYS meddelar den 23 april att Bolaget, villkorat av beslut om apportemission på årsstämman 2018, 

förvärvar ICS Image Control Systems AB (”ICS”). ICS är ett lönsamt bolag verksamt inom 

visionkvalitetskontroll med leveranser till kunder i både Europa och USA. 

Q1 

 IVISYS erhåller den 28 mars en kompletterande order från GKN Sinter Metals i Italien. Den kompletterande 

ordern avser en uppgradering av en hårdvarukomponent. Ordervärdet är om cirka 10 000 EUR och 

förväntas påverka IVISYS resultat för Q1 2018.  

 

 IVISYS beviljas i början av mars 2018 patent i Kanada för metod att hitta ”nearest neighbor”. Patentet 

omfattar ett unikt och extremt snabbt sätt att söka i stora databaser.  

 

 IVISYS meddelar den 8 februari 2018 att Bolaget hade en lönsam månad under januari 2018 med 

inkommande intäkter om 1,4 MSEK. Omsättningen är väsentlig vid jämförelse mot den icke reviderade 

omsättningen för verksamhetsåret 2017, vilken uppgick till 2,4 MSEK.  

 

 IVISYS erhåller den 12 januari 2018 en order från GKN Sinter Metals i Italien. Ordern avser ett komplett 

system för automatisk felupptäckt av metalldelar i hög hastighet. Det totala ordervärdet är om mer än 100 

000 EUR och förväntas påverka IVISYS resultat för Q1 2018.  

 

 IVISYS meddelar den 10 januari 2018 att Bolaget har erhållit en tilläggsorder från en kompressortillverkare 

i Belgien. Ordern avser en skräddarsydd 3D-sensorlösning för inspektion av komplexa, rörliga metallobjekt. 

Det totala ordervärdet är cirka 40 000 EUR och förväntas påverka IVISYS resultat för Q1 2018. 
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IVISYS VD Mikael Sjöholm kommenterar 

 

Låt mig först konstatera att jag är långt ifrån nöjd med det ekonomiska utfallet under det andra halvåret 2018. 

Utmaningen i att integrera IVISYS unika programvara med IVISYS Swedens AOI-expertis samtidigt som vi har  

färdigställt ett antal ingångna, mycket komplexa, utvecklingsprojekt har varit större än vi har kunnat föreställa oss. 

Dessutom har vi har tagit tillfället i akt att rensa vår balansräkning, i syfte att framgent ge IVISYS de bästa 

möjligheterna att visa kvartalsvisa vinster och inte dra historiska utvecklingskostnader med oss. Vi har också passat 

på att ta de nödvändiga integrationskostnader som en sammanslagning av två närstående men olika teknologiska 

plattformar har krävt, inklusive de personalmässiga anpassningar som varit naturliga. 

 

Under hösten har vi anställt högkompetent personal inom AI och utvecklat viktiga komponenter inom AI, så att våra 

unika lösningar i framtiden också kan erbjudas med ”deep learning”- och ”machine learning”-funktionalitet. Detta 

efterfrågas som en väsentlig komponent i industrin där investeringar i digitalisering och Industry 4.0 är den generella 

målbilden. Vår första dedikerade leverans av en AI-lösning baseras på ”deep learning” och kommer ingå som del av 

en uppgradering av ett befintligt system till kund i Danmark nu i mars månad. 

 

Under senaste perioden har vi haft fokus på att bygga upp vår produktionskapacitet beträffande lokaler och 

personal för att klara förväntad serieproduktion av i första hand vår Implant Inspector, men också övriga standard- 

produkter. För att styrka försäljningen av standardsystem har vi startat uppbyggnad av testanläggningar för att visa 

potentiella kunder Tray Inspector, Shape Inspector och Pallet Inspector i vårt showroom. Detta är produkter som vi 

ser stort intresse för på många ställen (exempelvis har vi för närvarande 16 Tray Inspector system i produktion hos 

kunder i Norden). 

 

För att ta tillmötesgå den ökade efterfrågan på serviceavtal, har vi påbörjat automatiserade övervakningssystem, så 

att vi kan följa kundernas system på distans, ge feedback, samla data m.m. Därför har vi också anställt och kommer 

anställa ytterligare servicepersonal för att styrka just vår serviceverksamhet.  

 

Utöver dessa många tilltag inom utveckling och integration har IVISYS under året tagit flera viktiga kliv framåt, både 

genom förvärvet av dotterbolaget ICS Image Control Systems AB (namnändrat till IVISYS Sweden AB) som bidragit 

med flera större affärer och genom att stärka Bolagets finanser genom ett konvertibelt lån från kapitalstarka svenska 

investerare.  

 

Med förvärvet av IVISYS Sweden AB förstärktes IVISYS på flera plan, exempelvis genom ökad produktionskapacitet, 

större kundbas, nya kompetenser och erfarenheter samt omsättning med kraftig tillväxtpotential. I samband med 

förvärvet tillträdde även undertecknad som ny VD för koncernen, tidigare VD, Jakob Kesje, tillträdde som ny 

styrelseordförande. Fokus sedan förvärvet har varit att öka koncernens omsättning och vi har ingått avtal kring ett 

flertal större affärer.  

 

Framgångarna under 2018 innebär att vi har satt nya målsättningar för 2019. Målsättningen är att koncernen ska 

omsätta minst 20 MSEK under 2019 med ett resultat före avskrivningar om 4 MSEK. Per den 4 februari 2019 har 

IVISYS fastställt värdet av inneliggande order till strax över 10,0 MSEK för leverans jämnt över hela året 2019. Det 

återstår i dagsläget att säkra ytterligare minst 10 MSEK i order till fakturering innan utgången av 2019 för att hålla 

tidigare publicerade omsättningsmål, vilket kvarstår som lägsta uttalade målsättning. Jag ser optimistiskt på 

målsättningarna och de bekräftar vår syn på marknadens storlek och utveckling samt även den produktportfölj som 

vi erbjuder. 

 

Jag ser varmt fram emot det kommande verksamhetsåret och jag är optimistisk kring att vi under 2019 kommer att 

nå våra målsättningar samt på ett framgångsrikt sätt stärka koncernens tillväxt. Tack till alla aktieägare som följer 

vår resa! 

 
Mikael Sjöholm, VD på IVISYS AB 
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IVISYS AB 
IVISYS bildades den 16 december 2014. IVISYS kombinerar kunskapen från två tidigare fristående teknikföretag. Det 

ena med en unik programvara (baserat på patenterade algoritmer) för bildbehandling och det andra med lång 

erfarenhet inom ljus och optik, vilket möjliggör unika lösningar för bildanalys. 

 

Produktutbudet av IVISYS med IVISYS Pro-programvaran, användningen av artificiell intelligens (AI) och enastående 

kvalitet inom ljus- och sensorkunskap ger branschen automatiska visionslösningar som är pålitliga, snabba och 

flexibla. Med en portfölj av standardlösningar som kan integreras i de flesta industri produktioner är IVISYS 

verksamma på en global volymmarknad i stark tillväxt. Automationsbranchen drivs för närvarande starkt av 

industrins 4,0 tillvägagångssätt. De lösningar som IVISYS erbjuder är tillgängliga för de flesta industriella tillverkare 

och erbjuder snabb ekonomisk avkastning jämfört med den befintliga manuella kontroll som ofta används i 

branschen idag. 

 

Koncernstruktur 

Koncernen består av moderbolaget IVISYS AB samt dess helägda dotterbolag IVISYS ApS (bildades 2013) och IVISYS 

Sweden AB (förvärvades i maj 2018). Huvudsakligen sker all operativ verksamhet via dotterbolagen.  

Affärsmodell 

IVISYS produkt säljs direkt till slutkund och är planerad att även säljas genom partners. Utöver engångsintäkten 

finns en potentiell återkommande intäktskälla för både IVISYS och Bolagets partners genom serviceavtal, licensavtal, 

teknikuppdateringar och utbyte av komponenter.  
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Finansiell information 
Moderbolaget IVISYS AB bildades den 16 december 2014. Koncernförhållande uppstod således den 16 december 

2014. Dotterbolaget IVISYS ApS bildades 2013. Dotterbolaget IVISYS Sweden AB förvärvades i maj 2018.  

 

Rörelseintäkter, resultat och finansiell ställning 
Bolagets intäkter under räkenskapsåret 2018 uppgick till 6 726 (2 349) KSEK och intäkterna under det fjärde kvartalet 

2018 uppgick till 1 127 (32) KSEK. Personalkostnaderna för räkenskapsåret 2018 uppgick till -8 514 (-6 204) KSEK 

och personalkostnaderna för det fjärde kvartalet 2018 uppgick till -2 823 (-1 838) KSEK. Kassaflödet under 

räkenskapsåret 2018 uppgick till -5 621 (3 556) KSEK och kassaflödet under det fjärde kvartalet 2018 uppgick till  

-943 (6 532) KSEK. Likvida medel på balansdagen uppgick till 2 473 (8 396) KSEK. Bolaget har under det fjärde 

kvartalet 2018 inte genomfört några investeringar. Under fjärde kvartalet konverterades 500 KSEK utav det 

konvertibla lånet till aktier, varefter lånet uppgår till 4 500 KSEK på balansdagen. 

 

Finansiell information – koncernen 
 

Nyckeltal – koncernen 

 

   
okt-dec  

2018 

okt-dec  

2017 

jan-dec  

2018 

jan-dec  

2017 

Rörelseintäkter (kSEK)  1 127  32 6 726 2 349 

Rörelseresultat (kSEK)  -7 037 -2 967 -12 400 -7 754 

Likvida medel (kSEK)  2 473 8 396 2 473 8 396 

Eget kapital (kSEK)  5 560 9 639 5 560 9 639 

Eget kapital/aktie (SEK)  0,50 0,97 0,50 0,97 

Soliditet (%)  29,5 90,0 29,5 90,0 

Balansomslutning (kSEK)  18 845 10 714 18 845 10 714 
 

 
    

Genomsnittligt antal aktier (st)  11 123 875 8 574 377 10 540 608 8 033 174 

Antal aktier vid periodens utgång (st)  11 177 083 9 860 533 11 177 083 9 860 533 

Resultat/aktie före och efter utspädning  -0,56 -0,26 -1,02 -0,77 

 

 

Resultaträkning – koncernen 

 

(kSEK)  
okt-dec  

2018 

okt-dec  

2017 

jan-dec  

2018 

jan-dec  

2017 
      

Rörelsens intäkter  1 127  32 6 726 2 349 

Råvaror och förnödenheter  -2 892 - 42 -4 303 -127 

Övriga externa kostnader  -1 876 -1 120 -5 082 -3 753 

Personalkostnader  -2 823 -1 838 -8 514 -6 204 

Av- och nedskrivningar  -573  1 -1 227 -19 

Rörelseresultat  -7 037 -2 967 -12 400 -7 754 

Finansnetto  -341  100 -526  43 

Resultat efter finansiella poster  -7 378 -2 867 -12 926 -7 710 

Skatt på årets resultat  1 188  599 2 143 1 542 

Periodens resultat  -6 190 -2 268 -10 783 -6 169 
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Balansräkning – koncernen 

 

 

(KSEK) 

          31-dec-2018 31-dec-2017 

Tillgångar      

Anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar  9 116  66 

Materiella anläggningstillgångar  95  0 

Finansiella anläggningstillgångar  477 160 

Summa anläggningstillgångar  9 688 226 

 
      

Omsättningstillgångar     

Övriga omsättningstillgångar  6 684 2 092 

Kassa och bank    2 473 8 396 

Summa omsättningstillgångar  9 157 10 488 

 
      

Summa tillgångar   18 845 10 714 

 
      

Eget kapital och skulder      

Summa eget kapital   5 560 9 639 

 
      

Avsättningar      

Uppskjuten skatt    1 390 0 

Övriga avsättningar    1 000 0 

Summa avsättningar    2 390 0 

      

Skulder       

Långfristiga skulder   5 006 0 

Kortfristiga skulder   5 889 1 075 

Summa skulder   10 895 1 075 

 
 

    

Summa eget kapital och skulder  18 845 10 714 
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Förändring eget kapital – koncernen 

 

(kSEK)  
okt-dec  

2018 

okt-dec  

2017 

jan-dec  

2018 

jan-dec  

2017 
      

Eget kapital vid periodens ingång  11 135 2 482 9 639 6 213 

Nyemission/kapitaltillskott  500 9 332 6 692 9 574 

Periodens resultat  -6 190 -2 268 -10 783 -6 169 

Omräkningsdifferens  115 93 12 21 

Eget kapital vid periodens utgång  5 560 9 639 5 560 9 639 

 

 

Kassaflödesanalys – koncernen 

(kSEK)  
okt-dec  

2018 

okt-dec  

2017 

jan-dec  

2018 

jan-dec  

2017 
      

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändringar av rörelsekapital 
 -6 805 -2 269 -11 096 -6 188 

Förändringar i rörelsekapital  4 830 -647 -149 301 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -1 975 -2 915 -11 245 -5 887 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -14 -4 -975 -4 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  1 046  9 402 6 599 9 574 

Periodens kassaflöde  -943  6 483 -5 621 3 683 

Likvida medel vid periodens ingång  3 548  1 835 8 395 4 654 

Omräkningsdifferens likvida medel  -132   78 -302 59 

Likvida medel vid periodens utgång  2 473  8 396 2 473 8 396 

 

 

  



IVISYS AB (publ) – Bokslutskommuniké jan-dec 2018 

Finansiell information – moderbolaget 
 

Resultaträkning – moderbolaget 

(kSEK)  
okt-dec  

2018 

okt-dec  

2017 

jan-dec  

2018 

jan-dec 

2017 
      

Rörelsens intäkter  120 160 160 160 

Övriga externa kostnader  -304 -248 -987 -743 

Personalkostnader  0 -57 0 -98 

Avskrivningar  -5 1 -19 -19 

Rörelseresultat  -189 -144 -846 -700 

Finansnetto 1)  -15 296 0 -15 347 0 

Resultat efter finansiella poster  -15 485 -144 -16 193 -700 

Skatt på årets resultat  0 0 0 0 

Periodens resultat  -15 485 -144 -16 193 -700 

 

1) Nedskrivning av andelar i dotterbolaget Ivisys ApS, Danmark har skett i perioden med -15 000 KSEK  

Balansräkning – moderbolaget 

(KSEK) 
 31-dec-2018 31-dec-2017 

Tillgångar      

Anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar  47  66 

Finansiella anläggningstillgångar  21 462 20 091 

Summa anläggningstillgångar  21 509 20 157 

       

Omsättningstillgångar     

Övriga omsättningstillgångar  330 167 

Kassa och bank    1 210 6 991 

Summa omsättningstillgångar  1 540 7 158 

       

Summa tillgångar   23 049 27 315 

       

Eget kapital och skulder     

Summa eget kapital   17 111 26 612 

       

Avsättningar      

Övriga avsättningar    1 000 0 

Summa avsättningar    1 000 0 

      

Skulder       

Långfristiga skulder   4 500 0 

Kortfristiga skulder   438 703 

Summa skulder   4 938 703 

       

Summa eget kapital och skulder  23 049 27 315 
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Aktien 
IVISYS aktie noterades på Nasdaq First North i Stockholm den 13 april 2015, under symbolen ”IVISYS”. Per den  

31 december 2018 uppgick antalet aktier i IVISYS till 11 177 083 stycken. Vid periodens ingång (2018-01-01) uppgick 

antalet aktier i IVISYS till 9 860 533 stycken. Genomsnittligt antal aktier i IVISYS under perioden  

2018-01-01 – 2018-12-31 var 10 540 608 aktier.  
 

Personal 
Medelantalet anställda i IVISYS uppgick för perioden 2018-01-01 – 2018-12-31 till 11, varav 2 är kvinna.  
 

Transaktioner med närstående 
Förutom sedvanliga löner till ledande befattningshavare har inga transaktioner skett med närstående.  

 

Rörelseförvärv 

IVISYS AB förvärvade under det andra kvartalet 2018 ICS Image Control Systems AB med tillträde 2018-05-28. 

Bolaget har därefter namnändrats till Ivisys Sweden AB. 

Köpeskillingen uppgick till 7 192 KSEK varav 1 000 KSEK betalades kontant samt resterande del om 6 192 KSEK 

utbetalades genom riktad emission av 1 200 000 nya aktier i IVISYS AB. De nyemitterade aktierna har värderats till 

kursen sista dagen för transaktionen, vilken uppgick till 5,16 SEK/aktie. Emissionen blev registrerad 2018-06-13. En 

kontant tilläggsköpeskilling kan under vissa förutsättningar utgå under våren 2019 med maximalt 2 000 KSEK. I 

fjärde kvartalet har beräknad tilläggsköpeskilling om 1 000 KSEK bokats. Förvärvsanalysen är dock fortsatt 

preliminär. 

Förvärvsanalysen innebär att övervärden om totalt netto 8 649 KSEK fördelats enligt följande: Marknadsposition  

3 432 KSEK (35 %), utvecklingsutgifter 3 923 KSEK (40 %), goodwill 2 912 KSEK (25 %) samt uppskjuten skatteskuld 

1 618 KSEK. Avskrivningstid samtliga 20 %/år. Likvida medel i det förvärvade bolaget uppgick till 2 KSEK. 

Risker och osäkerhetsfaktorer 
Koncernens verksamhet påverkas av ett antal faktorer, vilka enskilt eller sammantaget kan innebära en risk för 

koncernens verksamhet och resultat. För Bolagets risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till bolagsbeskrivningen 

(sid 39-41) som upprättades i samband med noteringen. Se IVISYS hemsida www.IVISYS.com. 

 

Förslag till disposition av IVISYS resultat 
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018-01-01 –  

2018-12-31.  

 

Principer för bokslutskommunikéns upprättande 
Räkenskaperna i IVISYS bokslutskommuniké har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och 

Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3). 

 

Granskning av revisor 
Bokslutskommunikén har ej granskats av IVISYS revisor. 

 

Certified Adviser 
Sedermera Fondkommission 

Norra Vallgatan 64, 211 22 Malmö 

+46 40 615 14 10 

ca@sedermera.se 

http://www.ivisys.com/
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Kommande finansiella rapporter 
Delårsrapport 1, 2019 2019-05-13 

Halvårsrapport, 2019 2019-08-26 

Delårsrapport 3, 2019 2019-11-25 

Bokslutskommuniké, 2019 2020-02-24 

 

Årsredovisning och årsstämma 
Årsstämma kommer att hållas i Alnarp den 27 maj 2019. IVISYS årsredovisning för räkenskapsåret 2018 kommer att 

finnas tillgänglig för nedladdning på Bolagets hemsida senast tre veckor innan årsstämman. 

 

Avlämnande av bokslutskommuniké 
Alnarp, den 25 februari 2018 

IVISYS AB 

Styrelsen 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Jakob Kesje, styrelseordförande, IVISYS AB 

Telefon: +45 20 22 60 10 

E-post: jk@IVISYS.com  
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