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Sammanfattning av räkenskapsåret 1 september 2007 – 31 december 2008 

MedicPen AB (publ) har tidigare haft brutet räkenskapsår, med start den 1 september. På extra 
bolagsstämma den 23 juli 2008 beslutades om byte från det brutna räkenskapsåret till kalenderår. 
Innevarande räkenskapsår är således förlängt och löper från den 1 september 2007 till den 31 
december 2008, 16 månader.    
 

 Resultatet efter finansiella poster uppgick till -6 121 079 SEK. 

 Resultatet per aktie* uppgick till -0,40 SEK.  

 Soliditeten per den 31 december 2008 uppgick till 89 %.  
 
* Beräknat utifrån 16 207 500 utestående aktier. 

 
Väsentliga händelser under det förlängda räkenskapsåret 

Genomgående för det förlängda räkenskapsåret är att MedicPen AB (publ) har vidtagit omfattande 
marknadsbearbetning, som ännu inte har kunnat speglas i enskilda väsentliga händelser.  
 

 Första provordern 
MedicPen AB (publ) fick sin första provorder avseende produkten MedicPen® Clinic C100. 
Beställare är ett företag som kommer att använda produkten i kliniska prövningar. Härmed tog 
MedicPen AB (publ) ett första konkret steg från utvecklings- till marknadsfas. 

 

 Center of Excellence 
MedicPen AB (publ) öppnade under december 2008 ett Center of Excellence i Läkarhuset vid 
Odenplan i Stockholm, med syftet att kunna hjälpa bolagets kunder med utbildning och 
kundsupport. Detta var ett mycket viktigt steg för att kunna ta större affärer inom 
läkemedelsindustrin. Dessutom utgör det en viktig referens för säljarbetet gentemot 
privatkundmarknaden. 

 

 Lansering mot de stora läkemedelsbolagen 
MedicPen AB (publ) inledde lanseringen av MedicPen® Clinic internationellt, med fokus på 
västra Europa. Produkten MedicPen® Clinic vänder sig mot läkemedelsbolag som utför 
kliniska studier. Lanseringen genomförs av MedicPen AB (publ) själva, med Kinchard 
Consulting AB som försäljningskonsulter. Kinchard har god erfarenhet av försäljning mot 
läkemedelsbolag i Europa.  

 

 MedicPen AB ingick nya återförsäljaravtal 
MedicPen AB (publ) ingick återförsäljningsavtal med det turkiska företaget Armitek Medikal 
Teknolojileri Ltd. Avtalet innebär lansering av bolagets datoriserade tablettdoserare i Turkiet 
under 2009. Vidare ingick MedicPen AB (publ) avtal med det schweiziska företaget Ren 
europe GmbH, som är specialiserat på att assistera europeiska bolag i att finna distributörer i 
Mellanöstern och Indien. 

 

 Advisory Board 
MedicPen AB (publ) inrättade ett Advisory Board, som bland annat består av representanter 
från vården samt patientorganisationer, för att säkra framtida produktutveckling. 
 

 Beviljad varumärkesansökan 
Bolagets varumärkesansökan för produktnamnet MedicPen® beviljades i hela EU. 

 

 Förstärkt styrelse 
MedicPen AB (publ) förstärkte på bolagsstämma styrelsen genom nyval av Birgitta Landin, 
tidigare vice VD i Apoteket AB. Landin tillför med sina branschkunskaper värdefull ny 
kompetens. 
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 Nyemission och utökat innehav i styrelsen 
MedicPen AB (publ) genomförde en nyemission om 9,1 MSEK. Teckningstiden löpte ut den 
13 juni 2008. Emissionen blev fulltecknad, vilket innebär att bolaget tillfördes 9,1 MSEK före 
emissionskostnader. Antalet aktier i bolaget uppgår efter emissionen till 16 207 500 stycken. 
MedicPen AB:s (publ) styrelse tecknade aktier i emissionen och har efter avslutad nyemission 
förvärvat ytterligare aktier i bolaget. 

 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 

 Per den 2 februari 2009 förstärktes personalstyrkan med en ny försäljningschef med stor 
branscherfarenhet.   

 Det avtal med Remium som likviditetsgarant, som inleddes 21 maj 2008, sades upp efter 
periodens utgång.   

 Svenska Exportrådet i Berlin har, på uppdrag av MedicPen AB (publ), genomfört en 
kartläggning av den tyska marknaden. Svenska Exportrådet bistår även bolaget i de inledande 
kontakterna med kunder i Tyskland.  

 

Tidpunkter för ekonomisk information 

Delårsrapport januari – mars 2009 2009-05-07 
Halvårsrapport januari – juni 2009 2009-08-19 
Delårsrapport januari – september 2009 2009-11-11 
Bokslutskommuniké för 2009  2010-02-10 
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VD har ordet 

Nu har vi tillryggalagt ett händelserikt räkenskapsår, som förlängdes till att omfatta 16 månader. Vi 
befinner oss i en intensiv marknadsbearbetningsfas och lanseringen av MedicPen® pågår för fullt. 
Vårt marknadsfokus har under räkenskapsåret planenligt varit riktat mot Sverige och Danmark, där 
beslutsfattare inom läkemedelsbranschen har bearbetats intensivt. Den goda kundresponsen har 
resulterat i att försäljningen har startat.  
 
Under räkenskapsåret har organisationen utvecklats. Vi har breddat styrelsens kapacitet; Birgitta 
Landin valdes in i styrelsen. Birgitta var tidigare vice VD i Apoteket AB och tillför med sina 
branschkunskaper värdefull ny kompetens i bolaget. Vidare har vi inrättat ett Advisory Board, som 
bland annat består av representanter från vården samt patientorganisationer. Detta gjordes med syfte 
att främja framtida produktutveckling. 
 
Enligt fastlagd plan fokuserar vi på lanseringen av MedicPen® Clinic, men vi har även inlett 
lanseringen av MedicPen® Classic. I detta arbete har vi tagit hjälp av Kinchard Consulting som 
försäljningskonsulter. Vidare har vi ingått ett avtal med det schweiziska företaget Ren europe GmbH, 
som är specialiserat på att assistera europeiska bolag i att finna distributörer i Mellanöstern och 
Indien. Vi har också ingått ett återförsäljningsavtal med det turkiska företaget Armitek Medikal 
Teknolojileri Ltd, för att lansera våra produkter i Turkiet under 2009. 
 
Under försommaren 2008 genomförde vi en emission om 9,1 miljoner kronor. Kapitalet som tillfördes 
har medfört att vi under 2008 har kunnat arbeta vidare enligt fastlagd plan och ger en trygghet i vårt 
fortsatta arbete under 2009.  
 
Vi har i dagsläget två helt färdiga produkter; MedicPen® Clinic för läkemedelsindustrin och 
MedicPen® Classic för privatkundmarknaden. Produkterna; världens första datoriserade 
tablettdispensers bygger på en gemensam teknisk plattform med anpassningar för 
läkemedelsindustrin med modellen MedicPen® Clinic och för privatkundmarknaden med modellen 
MedicPen® Classic. Båda dessa marknadssegment har stor potential var för sig, vilket framkommer i 
samtliga kundkontakter. 
 
En internationell lansering mot de stora läkemedelsbolagen har inletts, med fokus på västra Europa. 
Säljcykeln mot den kliniska marknaden är förvisso lång, men vi ser stor potential för vår produkt som 
spar tid och kostnader för läkemedelsföretagen. Eftersom detta är ett segment som kännetecknas av 
god lönsamhet, har vi beslutat att lägga resurser på en utvidgad försäljningsinsats. Vår bedömning är 
att vi kommer att vara framgångsrika på den marknaden.    
 
Vi har öppnat ett referenscenter, Center of Excellence, i Läkarhuset vid Odenplan i Stockholm. Syftet 
är att kunna hjälpa våra kunder med utbildning och kundsupport. Där finns personal som är utbildad i 
MedicPens® mjukvara och produkter. Större kunder kan på ett enkelt och smidigt sätt vända sig dit för 
utbildningar och kundsupport. Öppnandet av vårt Center of Excellence var ett mycket viktigt steg för 
att kunna ta större affärer inom läkemedelsindustrin, men utgör också en viktig referens för säljarbetet 
gentemot privatkundmarknaden. 
 
Vi fick nyligen vår första provorder avseende produkten MedicPen® Clinic C100, vilket innebär att vi 
har tagit det första konkreta steget från en utvecklings- till en marknadsfas. Jag är full av tillförsikt vad 
gäller MedicPen AB (publ) och ser fram emot ett riktigt spännande 2009!  
 
Cristian Hallin, VD MedicPen AB (publ)  
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Räkenskapsåret 2007/2008 

Efter ett förlängt räkenskapsår, omfattande 16 intensiva månader med fokus på marknadsbearbetning 
övergår nu MedicPen AB (publ) till kalenderår. Det gångna räkenskapsåret har präglats av omfattande 
marknadsbearbetning. Bolagets marknadsinsatser har under räkenskapsåret varit fokuserade på den 
svenska och danska marknaden, även andra geografiska områden har bearbetats, dock i mindre 
utsträckning. MedicPen AB (publ) har bemannat försäljningsorganisationen med branschspecialister 
från det välrenommerade bemanningsföretag Kinchard för att få tillgång till rätt kompetens och för att 
bibehålla en flexibel organisation.  
 
MedicPen AB (publ) kommer framöver att fortsätta marknadsbearbetningen med ökad intensitet. 
Noterbart är att branschen kännetecknas av långa införsäljningscykler, men samtidigt potentiella stora 
volymer och goda marginaler. För att tydliggöra detta är det värt att beakta att det i dagsläget pågår 
över 500 kliniska studier bara i Sverige och att så kallade fas III-studier vanligtvis omfattar mellan 
2 000 och 8 000 patienter.       
 
Marknadsbearbetning i Sverige och Danmark 
Som ett led i bolagets offensiva marknadsbearbetning har MedicPen AB (publ), under räkenskapsåret 
2007/2008, genomfört såväl enskilda personliga möten med intressenter där bolagets produkter har 
presenterats såväl som presentationer inför en större grupp. Under dessa möten och presentationer 
har MedicPen AB (publ) framgångsrikt kommit i kontakt med ett stort antal presumtiva kunder. Vidare 
har MedicPen AB (publ) även gjort DR-utskick till strategiskt utvalda beslutsfattare inom 
läkemedelsbranschen, vilket också har resulterat i goda kundkontakter samt ett ökat intresse för 
bolaget och deras produkter. För att stödja säljaktiviteterna ytterligare har MedicPen AB (publ) 
tillsammans med en klinik upprättat ett ”Center of Excellence” i läkarhuset vid Odenplan i Stockholm. 
Detta är bolagets första referensanläggning. Där finns utbildad personal som både förevisa 
produkterna och visa dem i sjukhusmiljö. 
 
I Sverige och Danmark finns hundratals företag som anses vara presumtiva kunder, det vill säga 
läkemedelsbolag och CRO-företag som genomför kliniska prövningar och/eller som arbetar med 
statistik inom området. Vid lanseringen av MedicPen® Clinic C100, som bolaget har genomfört med 
säljstöd från Kinchard Consulting, har större delen av den svenska marknaden bearbetats. MedicPen 
AB (publ) fick sin första provorder avseende produkten MedicPen® Clinic C100. Beställare är 
företaget Adxto AB i Stockholm, som kommer att använda produkten i kliniska prövningar. Härmed tog 
MedicPen AB (publ) ett första konkret steg från utvecklings- till marknadsfas. Bolaget har för 
närvarande intensiva kontakter med ett tjugotal presumtiva kunder. Efter räkenskapsårets utgång, den 
2 februari 2009, utökades personalstyrkan med en ny försäljningschef med stor branscherfarenhet.  
 
Vidare planerar bolaget att under senhösten 2009 lansera tre olika typer av flertablettdoserare.  
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Övrig internationell marknadsbearbetning   
MedicPen AB (publ) har under 2008 ingått avtal med flera internationella aktörer för att främja den 
internationella lanseringen av bolagets produkter. Avtal har ingåtts med det schweiziska företaget Ren 
europe GmbH, som är specialiserat på att assistera europeiska bolag i att finna distributörer i 
Mellanöstern och Indien. Bland annat bearbetas i dagsläget ett företag som äger cirka 200 apotek. 
Vidare har ett återförsäljningsavtal ingåtts med det turkiska företaget Armitek Medikal Teknolojileri Ltd. 
Avtalet innebär lansering av bolagets datoriserade tablettdoserare i Turkiet under 2009. Inte att 
förglömma är att bolaget har tecknat avtal med Kinchard Consulting, vilket innebar att lanseringen av 
MedicPen® Classic C100 och den internationella lanseringen MedicPen® Clinic inleddes.   
 
I Singapore har MedicPen AB (publ) ingått avtal med ett singaporianskt bolag med europeiska ägare, 
som har läkemedels- och CRO-företag som kunder. Detta bolag marknadsför MedicPen® i Singapore, 
Malaysia och Thailand. En trend i branschen är att allt fler kliniska prövningar genomförs i Asien, 
varvid det är viktigt att etablera marknadsnärvaro på ovan nämnd marknad. Vidare inledde MedicPen 
AB (publ) i december 2008 ett samarbete med Svenska Exportrådet i Tyskland. Målsättningen med 
detta samarbete är att bolaget under 2009 skall ha ingått ett distributionsavtal för den tyska 
marknaden.  
 
Tidigare kommunicerad prognos och framtida försäljning 
Tidigare kommunicerade prognoser är avgivna under helt andra ekonomiska förutsättningar än de 
som råder idag. Med tanke på gällande situation lämnar MedicPen AB (publ) ingen ny prognos. Vi 
arbetar mot tidigare uppsatta försäljningsmål.  
 
Beaktat responsen i samband med bolagets marknadsbearbetning har MedicPen AB (publ) goda 
förhoppningar om att bolagets försäljningsmål för 2009 skall kunna hållas. Målet är att under året sälja 
8 000 enheter, varav 6 000 under andra halvåret. Vid denna försäljningsvolym nås break-even under 
andra halvåret 2009. För 2010 ser bolaget en möjlig försäljningsvolym om 60 000 enheter, vilket 
kommer att generera en avsevärd vinst.       
  

MedicPen AB (publ) 

MedicPen AB (publ) är ett svenskt företag med en helsvensk och patenterad teknisk innovation för 
datoriserad tablettdispensering som möter behov från såväl patienter som personal inom sjukvård och 
läkemedelsindustri, men också privatkund. MedicPen AB (publ) är listat på AktieTorget sedan den 11 
december 2006. I dagsläget har företaget cirka 700 aktieägare. MedicPen AB (publ) har sitt 
huvudkontor i Halmstad.  
 

Produkter 

 MedicPen® Clinic C100 

 MedicPen® Classic C100 

 MedicPen® Carma 

 MedicPen® Classic C500 

 MedicPen® Classic C1000 
 
MedicPen® Clinic C100 vänder sig till en målgrupp bestående av läkemedelsbolag och CRO-företag, 
som är specialiserade på kliniska prövningar och gör medicinska studier på uppdrag från 
läkemedelsindustrin. MedicPen® Classic C100 är en konsumentmodell som är baserad på 
MedicPen® Clinic C100. MedicPen® Carma, MedicPen® Classic C500 och MedicPen® Classic 
C1000 är flertablettsdoserare som är under utveckling för lansering under senhösten 2009.  
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MedicPen® Clinic C100 – säker och användarvänlig 

MedicPen® Clinic C100 är en egenutvecklad och patenterad, datoriserad tablettdoserare som 
specialanpassats för kliniska prövningar inom läkemedelsindustrin. Produkten registrerar all 
medicinering, samlar statistik över följsamheten och överför informationen, via datoranslutning till 
databasen hos företaget som utför den kliniska prövningen, för vidare analys och utvärdering.  
 
MedicPen® Clinic C100 består av en doserare, en dockningsstation som kommunicerar med PC via 
USB samt mjukvara till PC. Trots avancerade funktioner är produkten enkel att använda.  
 
Doseraren är ergonomisk, enkel att använda och lätt att bära med sig samt utrustad med den senaste 
teknologin för att underlätta, effektivisera och säkerställa tablettintaget. Patienten får en påminnelse 
via ljus, ljud eller vibration vid varje tillfälle som en medicin ska tas samt information om hur många 
tabletter som är ordinerade.  
 
Samtliga tablettutmatningar registreras i doseraren, hämtas in i dockningsstationen och skickas via 
datoranslutning till aktuellt företag som utför den kliniska prövningen. Minnet har ett kodat lås och kan 
ej raderas.  
 
MedicPen® Clinic C100 kan hantera en typ av tablett, med upp till 24 uttagningar per dygn. Magasinet 
rymmer tabletter för upp till två veckors normal konsumtion.  
 
MedicPen® Clinic C100 är en patenterad och CE-märkt innovation som är konstruerad för att klara 
framtida säkerhets-, kvalitets- och miljökrav. Produkten uppfyller kraven i Medicintekniska 
produktdirektivet MDD 93/42/ECC Klass 1. 
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MedicPen® Classic C100 – säker och användarvänlig 

MedicPen® Classic C100 är en egenutvecklad och patenterad serie datoriserade tablettdoserare, med 
syfte att optimera medicineringen för patienter och därmed öka följsamheten. Samtliga 
tablettutmatningar registreras, vilket möjliggör för läkare och vårdgivare att följa medicineringen och 
jämföra med ordination. Lanseringen av MedicPen® Classic C100 inleddes i maj 2008 och produkten 
marknadsförs initialt mot utvalda terapiområden.  
 
Säker och användarvänlig 
Produkterna i Classic 100-serien består av en doserare med möjlighet att välja till en dockningsstation 
som kommunicerar med PC via USB samt mjukvara till PC. Trots avancerade funktioner är produkten 
enkel att använda och kan dessutom lätt programmeras av användaren själv. 
 
Doseraren är ergonomisk, enkel att använda och lätt att bära med sig samt utrustad med den senaste 
teknologin för att underlätta, effektivisera och säkerställa tablettintaget. Patienten får en påminnelse 
via ljus, ljud eller vibration vid varje tillfälle som en medicin ska tas samt information om hur många 
tabletter som är ordinerade. Samtliga tablettutmatningar registreras i doseraren, vilket medför att såväl 
patient som vårdpersonal kan avläsa historiken i produktens display och följa medicineringen. 
Möjlighet finns även att överföra historiken, via dockningsstationen, till en dator, samt dokumentera 
och illustrera medicineringen grafiskt. 
 
MedicPen® Classic C100 är en patenterad och CE-märkt innovation som är konstruerad för att klara 
framtida säkerhets-, kvalitets- och miljökrav. Produkten uppfyller kraven i Medicintekniska 
produktdirektivet MDD 93/42/ECC Klass 1. 
 

Produkter under utveckling 

MedicPen AB (publ) har tre flertablettsdoserare under utveckling för lansering under senhösten 2009; 
MedicPen® Carma, MedicPen® Classic C500 och MedicPen® Classic C1000. Patentansökningar för 
dessa produkter är inlämnade. Under det kommande året räknar bolaget med ytterligare framsteg i 
forsknings- och utvecklingsarbetet kring framtidens MedicPen®-produkter. Eftersom bolaget arbetar 
med de befintliga produkternas patenterade teknikplattform kan arbetet utföras med låga kostnader. 
Arbetet bedöms även innebära små risker och fortskrider enligt plan framåt i god takt. De nya 
produkterna är en breddning av Bolagets produktsortiment, i syfte att nå nya och större målgrupper.  

 

MedicPen® Carma C1000 
MedicPen® Carma C1000 utgör ett koncept för tablettdispensering där styrning, övervakning och 
registrering av medicinering kan ske centralt. Systemet bygger på att en modifierad variant av 
MedicPen® Classic C1000 installeras vid en användares sängplats och sedan kopplas in på ett 
datornätverk, där information lagras och kontrolleras. Fördelarna med systemet är att det är lätt att 
övervaka, med få felmedicineringar som följd. Förutom detta tillåter konceptet också att ändring av dos 
eller tillägg av mediciner sker centralt, vilket är både tids- och arbetsbesparande. Sjukhuspersonal kan 
på så sätt utnyttja sin tid mer effektivt. Intresset för MedicPen® Carma C1000 är stort också som ett 
led i att kvalitetssäkra vården. 
 
MedicPen® Classic C500 och MedicPen® Classic C1000 
MedicPen® Classic C500 och C1000 är flertablettsdoserare avsedda för användning av större 
kvantiteter läkemedel. Doseraren innehåller fem respektive tio magasinrör, för upp till tio olika 
mediciner.  De är trots sin större storlek portabla. MedicPen® Classic C500 och C1000 är 
konstruerade med utgångspunkt från användarna. Bolaget har haft nära kontakt med användare för 
att få med deras synpunkter vid framtagningen av produkterna. Produkterna är enkla att använda; 
hela enheten manövreras med en enda knapp. Ett tryck på den är allt som behövs för att rätt 
kombination och antal tabletter ska matas fram vid rätt tillfälle. Produkterna är tänkta att vara så 
lättanvända att det inte ska vara något hinder för någon person att använda dem. 
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Advisory board 

För att tillse att användares perspektiv på ett tidigt stadium i utvecklingen av Bolagets framtida 
produkter tillgodoses, har MedicPen AB inrättat ett Advisory Board. Medlemmarna i bolagets Advisory 
Board är representanter från läkarkåren, patientorganisationer, konstruktörer samt marknaden. De 
intryck och synpunkter som MedicPen AB har från detta Advisory Board har stor betydelse vid 
framtagningen av de kommande produkterna. Bolagets Advisory Board är ett mycket bra forum vid 
produktutvecklingen, för att på ett tidigt stadium få feedback på vad bolaget åstadkommer.  
 

Insynspersoners innehav  

 
 2008-12-31 2007-08-31 
Person Antal aktier Antal aktier 
Kjell-Åke Andersson 442 250 352 000 
Cristian Hallin 2 900 000 2 900 000 
Claes Hamilton 0 0 
Karl Hillgård (privat och via bolag) 2 102 000 2 102 000 
Birgitta Landin  20 000 0 
Göran Månsson (privat och via bolag) 1 351 000 745 000 

Principer för bokslutskommunikéns upprättande 

Bolaget upprättar efter anslutningen till AktieTorget i december 2006 sin årsredovisning enligt 
Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendation RR32, Redovisning för juridisk person 
vars värdepapper är noterade. Bokslutskommunikén har till följd därav upprättats i enlighet med 
reglerna i IAS 34. 
 

Aktien 

MedicPen AB (publ) listades den 11 december 2006 på AktieTorget, som är ett värdepappersbolag 
under Finansinspektionens tillsyn och driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral 
Trading Facility). Den 31 december 2008 var 16 207 500 aktier utgivna. Samtliga aktier har lika rätt till 
bolagets vinst och tillgångar. 
 

Förslag till disposition beträffande bolagets förlust 
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen aktieutdelning lämnas för räkenskapsåret den 
1 september 2007 till den 31 december 2008. 
 

Årsredovisning tillgänglig 

MedicPen AB:s (publ) årsredovisning för det förlängda räkenskapsåret 2007/2008 är planerad att 
publiceras på bolagets (www.medicpen.com) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive 
hemsida i april 2009. Årsstämma i MedicPen AB (publ) är planerad att hållas den 7 maj 2009. Exakta 
datum för årsstämma och för publicering av fullständig årsredovisning kommer att presenteras senast 
i samband med kallelse till årsstämma.          
 

Granskning av revisor 

Bokslutskommunikén har inte granskats av bolagets revisor. 
 

Avlämnande av bokslutskommuniké 

Halmstad, den 12 februari 2009 
MedicPen AB (publ) 
Styrelsen 
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Resultaträkning i sammandrag 
 

(SEK) 2008-10-01 2006-10-01 2007-09-01 2006-09-01 

 
-2008-12-31 2006-12-31 -2008-12-30 -2007-08-31 

 
3 mån 3 mån* 16 mån 12 mån** 

     Aktiverat arbete för egen räkning 224 535 149 886 224 535 663 952 

     Rörelsens kostnader 
    Råvaror och förnödenheter mm -306 927 0 -737 520 0 

Övriga externa kostnader -1 546 563 -241 534 -4 330 929 -1 190 932 

Personalkostnader -788 872 -275 861 -1 295 420 -784 011 

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella 
    och immateriella anläggningstillgångar -4 098 -2 519 -26 558 -18 504 

 
-2 646 460 -519 914 -6 390 427 -1 993 447 

     Rörelseresultat -2 421 925 -370 028 -6 165 892 -1 329 495 

     Resultat från finansiella poster 
    Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 118 586 397 172 089 86 762 

Räntekostnader och liknande resultatposter -42 597 -33 427 -127 276 -169 811 

Resultat efter finansiella poster -2 345 936 -403 058 -6 121 079 -1 412 544 

     Inkomstskatt*** -27 242 -737 850 -289 292 -782 872 

     Årets resultat -2 373 178 -1 140 908 -6 410 371 -2 195 416 

     Resultat per aktie före utspädning -0,15 -0,09 -0,40 -0,18 

Resultat per aktie efter utspädning -0,15 -0,09 -0,40 -0,18 

 
 
* På grund av bolagets byte från brutet räkenskapsår till kalenderår redovisas en jämförande period om 3 månader från 2006. 
Detta då det förlängda räkenskapsåret sträcker sig från 2007-09-01 till 2008-12-30.  

 
** För att optimera jämförande räkenskapers tillförlitlighet redovisas en jämförande period om 12 månader, som baseras på 
tidigare upprättad reviderad årsredovisning. 
 
*** Posten inkomstskatt avser skattedel hänförlig till emissionskostnader (se ”Förändring eget kapital i sammandrag) 
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Balansräkning i sammandrag 
 

(SEK) 2008-12-31 2007-08-31 

   

   Tillgångar 
  

   Anläggningstillgångar 
  Immateriella anläggningstillgångar 
  Balanserade utgifter för utvecklings- 
  arbeten 12 290 575 9 088 640 

   Materiella anläggningstillgångar 
  Inventarier, verktyg och installationer 51 936 45 044 

   Finansiella anläggningstillgångar 
  Andra långfristiga fordringar 0 0 

   Summa anläggningstillgångar 12 342 511 9 133 684 

   Omsättningstillgångar 
  Varulager m.m. 
  Varor under tillverkning 0 0 

   Kortfristiga fordringar 
  Övriga fordringar 405 736 474 808 

Kortfristiga placeringar 0 0 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 270 567 112 391 

 
676 303 587 199 

   Likvida medel 3 042 573 5 111 970 

   Summa omsättningstillgångar 3 718 876 5 699 169 

   

   Summa tillgångar 16 061 387 14 832 853 
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Balansräkning i sammandrag, fortsättning 
 
(SEK) 2008-09-30 2007-08-31 

   

   Eget kapital och skulder 
  

   Eget kapital 
  Bundet eget kapital 
  Aktiekapital 1 012 969 810 375 

Ej registrerat aktiekapital 0 0 

Reservfond 3 770 135 3 770 135 

 
4 783 104 4 580 510 

Fritt eget kapital 
  Överkursfond 19 944 735 11 815 022 

Balanserat resultat -4 024 553 -1 829 137 

Årets resultat -6 410 371 -2 195 416 

 
9 509 811 7 790 469 

   Summa eget kapital 14 292 915 12 370 979 

   Långfristiga skulder 
  Checkräkningskredit 0 0 

Skulder till kreditinstitut 837 360 1 213 259 

Övriga skulder 42 530 42 530 

 
879 890 1 255 789 

   Kortfristiga skulder 
  Leverantörsskulder 331 615 193 922 

Övriga skulder 3 797 75 083 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 553 170 937 080 

 
888 582 1 206 085 

   Summa eget kapital och skulder 16 061 387 14 832 853 

   

   Ställda säkerheter 
  

   För egna skulder och avsättningar 
  Företagsinteckningar 1 970 000 1 970 000 

   Ansvarsförbindelser Inga Inga 
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Kassaflödesanalys i sammandrag 
 

(SEK) 2007-09-01 2006-09-01 

 
-2008-12-31 -2007-08-31 

   Den löpande verksamheten 
  Resultat efter finansiella poster -6 410 371 -1 412 544 

Justeringar av poster som inte ingår i 
  kassaflödet, m.m. 26 558 18 504 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
  före förändringar av rörelsekapital -6 383 813 -1 394 040 

   Kassaflöde från förändringar i 
  rörelsekapitalet 
  Förändring av varulager 0 0 

Förändringar av kortfristiga fordringar -89 104 -36 321 

Förändringar av kortfristiga skulder -317 503 243 030 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -6 790 420 -1 187 331 

   Investeringsverksamheten 
  Investeringar i immateriella 
  anläggningstillgångar -3 201 935 -3 305 118 

Investeringar i materiella 
  tillgångar -33 450 -42 100 

Avyttring av finansiella anläggningstillgångar 0 14 807 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 235 385 -3 332 411 

   Finansieringsverksamheten 
  Långfristig upplåning 0 -1 770 079 

Emission 8 332 307 11 266 525 

Minskning lån -375 899 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 7 956 408 9 496 446 

 
0 

 Årets kassaflöde -2 069 397 4 976 704 

   Likvida medel vid periodens början 5 111 970 135 266 

Likvida medel vid periodens slut 3 042 573 5 111 970 

 
 
* För att optimera jämförande räkenskapers tillförlitlighet redovisas en jämförande period om 12 månader, som baseras på 
tidigare upprättad reviderad årsredovisning. 
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Förändring av eget kapital i sammandrag 
 

(SEK) Aktiekapital Ej registrerat Reservfond Överkurs- Balanserat Årets Totalt 

  
aktiekapital 

 
fond resultat resultat 

 

        Belopp vid årets ingång 2006-09-01 576 000 0 3 770 135 0 -1 058 919 -770 218 2 516 998 

Resultatdisposition enligt bolagsstämma - - - - -770 218 770 218 0 

Nyemission 234 375 - - 13 828 125 - - 14 062 500 

Emissionskostnader - - - -2 795 975 - - -2 795 975 

Skattdel i emissionskostnader - - - 782 872 - - 782 872 

Årets resultat - - - - - -2 195 416 -2 195 416 

Belopp vid årets utgång 2007-08-31 810 375 0 3 770 135 11 815 022 -1 829 137 -2 195 416 12 370 979 

        Belopp vid årets ingång 2007-09-01 810 375 0 3 770 135 11 815 022 -1 829 137 -2 195 416 12 370 979 

Resultatdisposition enligt bolagsstämma - - - - -2 195 416 2 195 416 0 

Nyemission 202 594 - - 8 873 606 - - 9 076 200 

Emissionskostnader - - - -1 033 185 - - -1 033 185 

Skattedel i emissionskostnader - - - 289 292 - - 289 292 

Periodens resultat - - - - - -6 410 371 -6 410 371 

Belopp vid årets utgång 2008-12-31 1 012 969 0 3 770 135 19 944 735 -4 024 553 -6 410 371 14 292 915 
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