
 

 

PRESSMEDDELANDE 

Publicerat: 2020-11-26 

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) Delårsrapport Q3, 1 januari – 

30 september 2020  

(Stockholm, Sverige, 26 november 2020) Sammanfattning av delårsrapporten: ISAB 
repositionerar sin CRO verksamhet under nytt varumärke till "Inhalation 
Research Services", eller IRS, viket erbjuder precisa och förutsägbara early-
stage forskningsdata. ISAB installerar den första DissolvIt®-modulen vid ett 
laboratorium på internationellt företag i Schweiz. ISAB har påbörjat en 
rekryteringsprocess av försäljningschef för att stärka den kommersiella 
organisationen. ISAB har påbörjat en rekryteringsprocess av kvalitetsansvarig 
för att stärka organisationens regulatoriska- och kvalitetssystem samt 
supportera den planerade kliniska prövningen. Bolagets styrelse har haft sitt 
årliga strategimöte och enats om ISABs strategiska plan och prioriteringar 
under 2021 och 2022.  

På grund av de rådande omständigheterna gällande COVID-19, har ISAB initierat 
korttidsarbete för anställda och konsulter med 40% minskad arbetstid. Detta ska inte 
påverka företagets verksamhet och åtaganden och ses som en korttidslösning tills 
läget stabiliseras.  

Jul-sep 2020  
Nettoomsättning 0 tkr (1 713) 
Rörelseresultat -3 002 tkr (-2 747) 
Resultat per aktie före utspädning -0,35 SEK (-0,36)  
Resultat per aktie efter utspädning -0,35 SEK (-0,36) 
 
Jan-sep 2020  
Nettoomsättning 8 261 tkr (5 113)  
Rörelseresultat -4 484 tkr (-5 903) 
Resultat per aktie före utspädning 1,64 SEK (-0,22)  
Resultat per aktie efter utspädning 1,63 SEK (-0,22) 
 
 
 
 
 



Väsentliga händelser under det tredje kvartalet (jul-sep) 2020  

• ISAB meddelade den 20 augusti att bolaget repositionerar sin CRO 
verksamhet under nytt varumärke till "Inhalation Research Services", eller 
IRS, viket erbjuder precisa och förutsägbara early-stage forskningsdata.  

• Den 28 september presenterade ISAB att den första Dissolvit-modulen 
installerats vid ett laboratorium på internationellt företag i Schweiz.  

• ISAB har även påbörjat rekryteringsprocessen för två nyckelpersoner i 
organisationen, försäljningschef och kvalitets- och regulatorisk ansvarig, för att 
ytterligare stärka kompetensen inom försäljning och klinisk validering.  

• ISABs styrelse har haft sitt årliga strategimöte och enats om de strategiska 
prioriteringarna under 2021 och 2022.  

 
Väsentliga händelser under rapportperioden (jan-sep) 2020  

• Den 24 januari, meddelande bolaget att en återkommande global 
läkemedelskund som tidigare anlitat ISAB för avancerade forskningstjänster 
även valt att köpa ISABs labinstrument PreciseInhale och dessutom tecknat 
ett kontraktsforskningsuppdrag (CRO) värt 750 KSEK.  

• Den 12 mars, meddelade bolaget att man erhållit en ny PreciseInhale-
beställning från Institutet för Miljömedicin (IMM) på Karolinska Institutet, en av 
världens ledande innovativa lungforskningsorganisationer, och nu en 
återkommande ISAB-kund. IMM har tecknat en beställning på cirka 0,5 MSEK 
för ett åtta månaders hyresavtal av ett PreciseInhale-system, med en 
köpoption i slutet av perioden.  

• Den 16 mars, levererade ISAB sin första fullt kommersialiserade DissolvIt®- in 
vitro- modul med ett värde av cirka 0,8 MSEK. 
Under mars månad, levererades ett PreciseInhale-system till ett ordervärde av 
3 MSEK till ett stort och globalt läkemedelsföretag i USA.  

• Den 23 april, meddelade bolaget att samtliga aktier i Ziccum AB avyttrats till 
ett totalt värde om cirka 21,2 MSEK efter försäljningsomkostnader. 
Försäljningen medför en redovisningsmässig vinst uppgående till cirka 19,5 
MSEK. 

• Lånefinansieringen under 2019 uppgående till 12,5 MSEK har i sin helhet 
amorterats den 28 april 2020 vilket finansierats genom avyttringen av samtliga 
aktier i intresseföretaget Ziccum AB.  

• Den 29 april, meddelade bolaget att ett globalt distributionsavtal med TSE 
Systems GMBH har tecknats. TSE Systems är en ledande tillverkare av 
forskningsinstrument för laboratorier. TSE Systems kommer omgående att 
inkludera ISABs PreciseInhale plattform i sin breda portfölj av högkvalitativ 
inhalationslaboratorieutrustning och med stöd av TSEs globala försäljnings-, 
marknadsförings- och distributionskanaler inleda en aktiv marknadsföring- och 
försäljning av PreciseInhale med tillhörande moduler.  

• Den 4 maj, meddelade bolaget att man tecknat ett kontraktsforskningsuppdrag 
(CRO) värt cirka 0,3 MSEK med ett globalt läkemedelsbolag. Uppdraget 
innefattar testning i ISAB:s in vitro-upplösningsmodell DissolvIt® som är en 
ledande metod inom inhalationsforskning. Det totala värdet på beställningen 
är cirka 0,5 MSEK varav cirka 0,3 MSEK är för tjänster som tillhandahålles av 
ISAB’s forskningsorganisation.  



• Den 12 maj, meddelade bolaget att man stärkt styrelsen med invalet av Daniel 
Spasic och Mårten Winge. Båda tillför bolaget en viktig kompetens inom 
läkemedelsforskning, marknad-och försäljning, strategisk produktpositionering 
och transaktionserfarenhet. 

• Den 12 juni, tecknar styrelsen och ledningen teckningsoptioner i ISAB.  

• Den 22 juni, meddelade bolaget att man tecknat ytterligare ett nytt 
kontraktforskningsuppdrag (CRO) värderat till cirka 0,8 MSEK. Även detta 
uppdrag, som beställts av en en återkommande global läkemedelskund, 
kommer att utföras med hjälp av ISAB:s ledande in vitro-upplösningsmetod 
DissolvIt®. 

• Den 30 juni meddelade bolaget att man har fått ett av sina nyckelpatent 
godkänt utan begränsningar i Europa. Det handlar om ett patent som 
framförallt skyddar metoden att med hög selektivitet kunna styra 
aerosolexponeringar till en mer begränsad del av lungorna, så kallad ”regional 
targeting” eller regional dosering. 

• Den 20 augusti, meddelar ISAB ompositioneringen av sin CRO verksamhet 
under nytt varumärke till "Inhalation Research Services", eller IRS, viket 
erbjuder precisa och förutsägbara early-stage forskningsdata. 

• Under augusti månad, har ISAB påbörjat en rekryteringsprocess av 
försäljningschef för att stärka den kommersiella organisationen samt påbörjat 
en rekryteringsprocess av kvalitetsansvarig för att stärka organisationens 
regulatoriska- och kvalitetssystem samt supportera den planerade kliniska 
prövningen av PreciseInhale.  

• Den 23 September, höll ISABs styrelse sitt årliga strategimöte och enades om 
ISABs strategiska plan och prioriteringar under 2021 och 2022. 
Den 28 September, installerar ISAB den första DissolvIt® -modulen vid ett 
laboratorium på ett stort internationellt företag i Schweiz.  

På grund av de rådande omständigheterna gällande COVID-19 har ISAB initierat 
korttidsarbete för anställda och konsulter med 40% minskad arbetstid. Detta ska inte 
påverka företagets verksamhet och kundleveranser utan ses som en korttidslösning 
tills läget stabiliseras.  

Väsentliga händelser efter rapportperioden  

• Den 15 Oktober, publiceras i Journal of Aerosol Science ett prekliniskt 
dokument författat av Per Gerde, Maria Malmlöf, och Ewa Selg vid Inhalation 
Sciences avseende In Vitro-In Vivo korrelationen (IVIC), där god 
överenstämmelse påvisas mellan data från ISABs DissolvIt och från råttlunga. 

• Den 21 Oktober, publicerade ISAB sin kliniska valideringsplan för 
PreciseInhale. 

• Den 26 oktober, publicerade ISAB ett tecknat samarbetsprojekt med 
ordervärde uppgående till 260 tkr med långvarig kund för vidareutveckling av 
ISAB's modul XposeALI. 

• Den 30 oktober, publicerade ISAB att bolaget erhållit en ny order på en 
PreciseInhale uppgående till 1,4 Mkr från VITO, The Flemish Institute for 
Technological Research.  

 



Bolagshändelser  

Vid årsstämman den 12 maj 2020 omvaldes styrelseledamöterna Per Gerde, Sonja 
Gerde och Klaus Gottwald, samt nyvaldes Mårten Winge och Daniel Spasic. Till ny 
styrelseordförande valdes Daniel Spasic. Ledamöterna Fredrik Sjövall och Tom 
Sundelin avböjde omval. 

 

Utvalda finansiella data i sammandrag 
    

  2020 
Jul-sep 

2019 
Jul-sep 

2020 
Jan-sep 

2019 
Jan-sep 

2019 
Jan-dec 

Nettoomsättning, tkr 0 1 713 8 261 5 113 8 949 

Rörelseresultat, tkr -3 002 -2 747 -4 484 -5 903 -7 896 

Resultat efter skatt, tkr -3 033 -3 123 14 163 -1 861 -4 345 

Balansomslutning, tkr 20 999 24 211 20 999 24 211 23 198 

Periodens kassaflöde, tkr 138 -292 6 666 5 290 2 517 

Periodens kassaflöde per aktie (SEK) 0,02 -0,03 0,77 0,61 0,29 

Likvida medel, tkr 11 464 7 571 11 464 7 571 4 798 

Resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,35 -0,36 1,64 -0,22 -0,50 

Resultat per aktie efter utspädning (SEK) -0,35 
-                   

0,36     
                    

1,63     
-                   

0,22     -0,50 

Eget kapital, tkr 14 764 7 723 14 764 7 723 5 240 

Eget kapital per aktie (SEK)  1,71 0,90 1,71 0,90 0,61 

Soliditet, % 70,31% 31,90% 70,31% 31,90% 22,23% 

Forsknings-och utvecklingskostnader/rörelsekostnader, % 44,91% 63,12% 35,97% 63,12% 34,00% 

Antal aktier 
8 635 180 8 618 930 8 635 180 8 618 930 8 618 930 

 
 
Verksamhet  
Inhalation Sciences Sweden AB (publ), Org. Nr. 556665-6038, är ett publikt 
aktiebolag registrerat i Sverige med säte i Huddinge. Bolagets huvudkontor är 
beläget på Hälsovägen 7, 141 57 Huddinge.  
 
Bolaget bedriver försäljning och utveckling av tekniskt avancerade laboratoriesystem 
inom inhalation, med huvudprodukten PreciseInhale och tillhörande moduler samt 
avancerade kontraktsuppdragstjänster genom IRS. Båda affärsområden avancerar 
lungforskning, där noggranna mätningar av läkemedelssubstanser och partiklar i 
inandningsluft ger svar på hur dessa beter sig i lungorna och därmed påverkar 
individers hälsa.  
 
 
 
 
 
 
 



Flerårsöversikt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VD kommenterar  

Trots fortsatta utmaningar att träffa kunder fysiskt och närvara vid stora 
industrikonferenser pga. den pågående pandemin, ser vi att intresset för bolagets 
produkter och tjänster ökar hos både existerande och nya potentiella kunder. Hittills 
under 2020, har våra IRS tjänster växt från 17% av omsättningen till 36% för samma 
period jämfört med förra året, vilket är en stor styrka och har skapat större 
diversifiering i våra affärer samt erbjudit kunderna mer flexibilitet under rådande 
omständigheter.  

Under det tredje kvartalet kunde vi konstatera att våra utestående offerter hade 
dubblerats i antal i jämförelse med tidigare kvartal och med anledning av dessa 
ökade behov, har vi beslutat att återgå till fulltids-sysselsättning för samtliga anställda 
med start den 1 oktober, 2020.  

Jämför vi vårt finansiella resultat under perioden januari-september 2020 med 
föregående år, så stärker vi både omsättningen och resultatet samt bolagets 
kassaflöde. Vi gör även bedömningen att helåret 2020 kommer att vara ett tydligt 
tillväxtår jämfört med 2019. Baserat på våra pågående kunddiskussioner, så är vi 
övertygade om att ett antal nya uppdrag kommer att vinnas under det fjärde kvartalet 
2020 och att helåret kan avslutas starkt. Vår dialog med ett flertal potentiella partners 
kring forskningsprojekt där PreciseInhale kan ha en avgörande roll fortsätter som 
planerat.  

För oss på ISAB, är den primära prioriteringen att växa och stärka bolaget på lång 
sikt och på så vis bygga ett kvalitetsbolag som ska bli marknadsledande inom sin 
nisch. Denna vision och målsättning är vad alla anställda, ledningen och styrelsen 
arbetar efter. Vi ser med tillförsikt på framtiden och har även en tydlig utstakad plan 
för 2021 och de kommande åren på plats.  

Huddinge den 26 November 2020  

Manoush Masarrat VD  

tkr 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Nettoomsättning 8 949 5 441 8 022 7 216 8 086 10 358 2 380 

Resultat efter 
finansnetto -4 345 -11 883 -6 358 -5 365 -2 854 64 -5 521 

Balansomslutning 23 198 19 653 23 313 10 427 9 191 7 451 2 750 

Soliditet, %, 22 55 68 40 26 18 10 

Medeltal 
anställda 7 6 5 5 5 4 3 



 
LÄS HELA RAPPORTEN HÄR 

 

För mer information om Inhalation Sciences, vänligen kontakta: 

Manoush Masarrat, VD 
E-post: Manoush.masarrat@inhalation.se 
Telefon: +46 (0)73 628 9153  

 

Om Inhalation Sciences Sweden AB (publ) 

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar världsledande 
instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labinstrument, 
PreciseInhale® erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, 
karakterisera hur aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor och därmed vår 
hälsa när vi andas in dem. 

Pressmeddelandet har ingivits för publicering av bolagets CEO kl. 08.00 (CET) den 26 

november 2020. 

 

http://inhalation.se/investors/finansiella-rapporter/
mailto:Manoush.masarrat@inhalation.se

