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Andra kvartalet 2022 i korthet 

• Nettoomsättning 3,6 (1,0) MSEK 

• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 
uppgick till -11,0 (-9,6) MSEK 

• Rörelseresultatet (EBIT) var -11,8 (-10,9) MSEK 
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Delårsrapport 1 april till 30 juni 2022  
 

Andra kvartalet i siffror 

• Nettoomsättningen uppgick till 3,6 (1,0) MSEK 

• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -11,0 (-9,6) MSEK 

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -11,8 (-10,9 MSEK) 

• Periodens resultat uppgick till -11,8 (-10,9) MSEK 

• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,62 (-0,69) SEK 

• Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -10,1 (-10,8) MSEK 

 

Första halvåret i siffror 

• Nettoomsättningen uppgick till 6,5 (2,5) MSEK 

• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -11,0 (-9,6) MSEK 

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -23,9 (-19,9) MSEK 

• Periodens resultat uppgick till -23,9 (-19,9) MSEK 

• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,26 (-1,26) SEK 

• Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -23,0 (-18,4) MSEK 

• Likvida medel uppgick per den 30 juni till 28,6 (34,5) MSEK 

 
 

Händelser under perioden   

 
• Forskningssamarbetet mellan Bioservo Technologies, Aleris Rehab Station Stockholm, Karolinska Institutet 

och Kungliga Tekniska Högskolan går in en aktiv fas med den första patienten inkluderad. Syftet med 
pilotstudien är att undersöka om användning av ett mjukt aktivt exoskelett, exempelvis Carbonhand, kan 
mildra effekterna av en stroke och i förlängningen förkorta rehabiliteringstiden. 
 

• Preliminära resultat presenterades från den på gående iHand-studien vid kongressen för Internationella 
Förbundet för Handkirurgi och Handterapi (IFSSH & IFSHT) i London. Resultatet från 49 deltagare visar en 
signifikant förbättring av både greppstyrka (27%) och handfunktion (12%). Dessa preliminära resultat är 
värdefulla eftersom de indikerar att personer med nedsatt greppstyrka och handfunktion självständigt kan 
utföra aktiviteter i det dagliga livet med Carbonhand.  

• Sista patienten inkluderad i den kliniska studien iHand. Alla 63 studiedeltagare har rekryterats för den 
pågående kliniska studien med Carbonhand. Studien planeras att avslutas under september, därefter kan 
de slutliga resultaten publiceras och göras publika. 

• Bioservo Technologies AB har rekryterat Ola Markusson som ny CTO och medlem i ledningsgruppen. Ola 
har lång erfarenhet av produktutveckling och förändringsledning från större organisationer och kommer 
att stärka upp utvecklingsavdelningen för att möjliggöra bolagets fortsatta tillväxt. 
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Händelser efter perioden   

• Bioservo Technologies AB har via distributören Rhino Tool House erhållit en betydelsefull kommersiell order 
från Waupaca Foundry på 30 Ironhand®-system till ett ordervärde av 1,6 MSEK. Ordern är en del av ett 
implementeringsprojekt där Bioservo tillsammans med distributören Rhino Tool House under sex månader 
ska validera produkten för en bredare implementering inom gjuteribranschen.  

 
• Bioservo Technologies AB har tecknat ett distributionsavtal med Rehabilitations Systeme AG för försäljning 

av Carbonhand® i Schweiz. Avtalet ger tillgång till en ny marknad med bra ersättningssystem och är en del 
av en kraftig satsning inom Life Science. 
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Finansiellt sammandrag 
 Apr-Jun 2022 April-Jun 2021 Jan-Jun 2022 Jan-Jun 2021 Helår 2021 
Nettoomsättning, TSEK  3 561 956 6 500 2 459             7 100  
Rörelseresultat före avskrivningar, 
(EBITDA), TSEK 

-10 973 -9 551 -21 803 -17 361 - 30 538  

Rörelseresultat (EBIT), TSEK -11 785 -10 893 -23 906 -19 883 - 34 677  
Periodens resultat, TSEK -11 785 -10 893 -23 906 -19 883 - 23 672  
Resultat per aktie före utspädning, SEK -0,62 -0,69 -1,26 -1,26 - 1,83  
Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,62 -0,69 -1,26 -1,26 - 1,46 
Likvida medel, TSEK 28 551 34 455 28 551 34 455          51 520  
Periodens kassaflöde från den löpande 
verksamheten, TSEK 

-10 091 -10 751 -22 967 -18 407 -34 363 

Eget kapital, TSEK 41 360 43 143 41 360  43 143 62 768 
Balansomslutning, TSEK 50 717 51 616 50 717  51 616          70 161  
Soliditet, % 82 84 82 84                  85  
Totalt antal aktier, st 18 957 985 15 798 231 18 957 985 15 798 231  18 957 985  
Genomsnittligt antal aktier, st 18 957 985 15 798 231 18 957 985 15 798 231     16 221 917  
Anställda i FoU 12 13 12 13                  12  
Genomsnittligt antal anställda  28 28 28 28                  28  

 
 

 
Definitioner 
Nettoomsättning   
Intäkter avseende sålda varor i huvudverksamheten. 
 
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar. 
 
Rörelseresultat (EBIT)  
Resultat före finansiella poster och skatt.  
 
Likvida medel 
Kassa och banktillgodohavanden.  
 
Kassaflöde från den löpande verksamheten   
Kassaflöde före kassaflöde från investerings- och finansieringsverksamheten. 
 
Soliditet   
Eget kapital som andel av totala tillgångar.  
 
Genomsnittligt antal anställda   
Beräknas som summan arbetad tid dividerat med normalarbetstid för perioden. 
 
Resultat per aktie före och efter utspädning 
Resultatet dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier under perioden före respektive efter utspädning. Om 
resultatet är negativt används antal aktier före utspädning även för beräkningen efter utspädning.  
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Om Bioservo Technologies 
 
Bioservo Technologies AB (publ) är ett världsledande företag inom bärbara, muskelförstärkande system för 
människor som behöver extra styrka och uthållighet. Alla våra innovativa produkter och system är designade 
för att hålla människor starka, friska och effektiva. 

Bolaget har en unik global position inom mjuka, aktiva exoskelett för handen, både för industriella 
tillämpningar som förbättrar arbetares hälsa och för förbättrad livskvalitet för personer med nedsatt 
muskelstyrka. 

Bioservo Technologies grundades 2006 genom ett samarbete mellan forskare på Kungliga Tekniska Högskolan 
och läkare på Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Bioservo Technologies är ett svenskt publikt aktiebolag med 
huvudkontor och verksamhet i Kista norr om Stockholm. 

För mer information, vänligen besök www.bioservo.se 

 
 

  

http://www.bioservo.se/
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Petter Bäckgren kommenterar andra kvartalet 2022  
Vi är stolta över en stark försäljningsutveckling under andra kvartalet och 
speciellt det ökade intresset för Ironhand® på den amerikanska marknaden. 
Vår omsättning ökade med 264% jämfört med samma period 2021 och 
uppgick till 3,6 MSEK (1,0 MSEK). 
 
Allt större intresse för Ironhand® inom amerikansk industri 
Försäljningsarbetet på den amerikanska marknaden som leds av företagets 
försäljningschef för Nordamerika tillsammans med våra distributörer, börjar 
nu ge resultat. Intresset för Ironhand ökar, ett exempel på en industri som 
visar stort intresse är gjuteribranschen.  Nyligen köpte Waupaca Foundry 30 
Ironhand system till ett värde av 1,6 MSEK för att genomföra ett gemensamt 
implementeringsprojekt tillsammans med oss. Projektet ska pågå under 6 

månader på två av Waupaca´s totalt åtta anläggningar och syftar till att utvärdera och anpassa Ironhand för en 
bredare implementering. Waupaca har 4500 medarbetare. 
 
Arbetsmiljön inom järngjuterier är mycket krävande, och många arbetare upplever utmattning och smärta i 
händerna efter en arbetsdag vilket gör att många endast arbetar en kortare period på ett gjuteri. Värdefull 
kompetens lämnar alltså företagen i branschen i förtid och den här typen av utmanande arbetsmiljö gör att 
Ironhand verkligen kommer till sin rätt och arbetarna vittnar om att de inte är lika trötta och har mindre ont i 
händer och armar efter jobbet. Även de ergonomiska riskrapporterna, som automatiskt genereras av Ironhand, 
visar på minskade risknivåer när arbetsuppgifterna utförs med hjälp av Ironhand. 
 
Preliminära data från iHand studien bekräftar signifikant kraftförbättring i greppstyrkan  
I samband med kongressen för Internationella Förbundet för Handkirurgi och Handterapi (IFSSH & IFSHT) i 
London 9 juni, presenterade vi preliminära resultat från den pågående iHand studien.  
 
Patienterna som ingår i studien har levt med funktionsnedsättning i handen sedan i genomsnitt 10 år, fått 
använda Carbonhand under sex veckor för att sedan utvärdera effekten av handsken. När data från 49 av 63 
deltagare har analyserats ses en förbättring i handstyrka med 27% direkt efter interventionsperioden. För att 
kunna påvisa en rehabiliterande effekt, har greppstyrkan också mätts fyra veckor efter att användandet av 
Carbonhand avslutats, även det med mycket goda resultat. Den kvarvarande förbättringen i greppstyrka är 
24%.  
 
Den sista patienten har nu inkluderats i studien som planeras att avslutas under september, därefter kan de 
slutliga resultaten publiceras och göras publika. Denna studie är viktig för en bredare kommersialisering av 
Carbonhand.  
 
Vi förstärker våra försäljningskanaler inför lanseringen av Carbonhand i Europa 
Som ett led i att förbereda lanseringen av Carbonhand 2.0 stärker vi vår närvaro i Europa. Diskussioner pågår 
med distributörer på ett flertal marknader och nyligen tecknade vi det första avtalet med en schweizisk 
distributör, Rehabilitations Systeme AG. 
 
Rehasys är en av Schweiz ledande leverantörer av tekniska och medicinska hjälpmedel samt 
rehabiliteringsutrustning för personer med begränsad rörlighet. Bolaget grundades 1926 och har idag en stor 
kundbas och vänder sig till hälsoinstitutioner såsom rehabiliteringskliniker, sjukhus, äldre- och vårdhem, 
läkarmottagningar och ortopediska och medicinska butiker samt privatpersoner.  
Avtalet innebär att Rehasys aktivt kommer bearbeta kliniker och andra vårdaktörer för att introducera vår 
senaste produkt, Carbonhand 2.0, i Schweiz, ett land som har ett väl utvecklat system för förskrivning av 
tekniska hjälpmedel. 
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Tillsättningen av en Nordisk försäljningschef har redan börjat ge resultat i form av försäljning, men framför allt 
inriktas arbetet på att bygga upp nätverket inom regioner och med andra vårdaktörer inför lanseringen av 
Carbonhand 2.0 i Sverige och Norden. 
 
Bioservo är inne i en intensiv produktutvecklingsfas  
Arbetet med att ta fram nästa generation av Carbonhand, version 2.0 av vår kraftförstärkande handske för 
personer med nedsatt handfunktion, går in i en intensiv slutfas. Målsättningen är att Carbonhand 2.0 ska 
lanseras i Europa under året och registreras i USA under 2023.  
 
Carbonhand är även den första produkten baserad på en helt ny teknologiplattform kallad X-Over. Vi avser att 
introducera ytterligare två andra produkter baserade på X-Over plattformen, en mindre och lättare handske för 
industriellt bruk som en komplettering till Ironhand 2.0 samt en kraftförstärkande handske utformad för 
konsumentmarknaden med fokus på äldre individer med en aktiv livsstil.  
 
Nya finansiella mål för omsättning och lönsamhet 
För att spegla det tilltagande intresset för Ironhand 2.0 i USA, potentialen i den kommande lanseringen av 
Carbonhand 2.0 samt tydliggöra Bioservos ambitioner i samband med de kommersiella satsningar företaget gör 
har ledning och styrelse valt att presentera två finansiella mål. Det första målet avser att synliggöra den tillväxt 
vi ser framför oss och är satt till att Bioservo ska omsätta 100 MSEK år 2025. Det andra målet är att säkerställa 
lönsamhet under tillväxt och målet är satt till att Bioservo ska uppnå positivt kassaflöde under 2025 
 
Personliga reflektioner  
Vår satsning på den amerikanska marknaden, som drivs av vår försäljningschef för Nordamerika, har börjat ge 
önskad effekt. Under perioden har vi sett ett tilltagande intresse av Ironhand framför allt inom 
gjuteribranschen där både operatörer och chefer har ett stort engagemang, alla positivt inställda till att 
Ironhand kan göra skillnad för arbetsmiljön. 
 
Under perioden ser vi även en generell ökning av antalet intresserade kunder där några företag tar steget och 
köper utrusning för att initiera tester och andra planerar att inom en snar framtid initiera utvärderingar. 
 
Bioservo står inför ett kommande kommersiellt genombrott och lanserar inom kort plattformen X-Over med en 
helt ny innovativ serie produkter. Den första produkten från den nya plattformen som kommer att nå 
marknaden är Carbonhand 2.0. För att förstå marknadspotentialen för Carbonhand har bolaget genomfört en 
omfattande marknadsanalys genom en etablerad marknadsspecialist som visar på en långsiktig 
försäljningspotential som överstiger 250 miljoner USD, vilket motsvarar ca 30,000 patienter.  
 
Arbetet med att förbereda introduktionen på den amerikanska marknaden har nu initierats tillsammans med 
ett nätverk av specialister relevanta för ersättningssystem, regulatorisk ansökan samt etablering av 
försäljningsstruktur. Allt för att säkerställa att Carbonhand får de bästa förutsättningarna att nå ut till alla 
patienter.  
 
Bioservo har en helt unik ledande position inom kraftförstärkande handskar och bolaget står nu inför ett 
kommersiellt genombrott. Tillsammans med alla kompetenta medarbetare har jag ett viktigt och spännande 
uppdrag att göra vår teknologi tillgänglig för tusentals användare världen över, ett uppdrag som jag och teamet 
på Bioservo verkligen ser fram emot. 
 
Kista 30 augusti 2022,  
 
 
 
Petter Bäckgren, VD 
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Finansiell översikt 

April – Juni 2022 
Nettoomsättning  
Nettoomsättningen ökade med 264% till 3,6 (1,0) 
MSEK för andra kvartalet. Omsättningen bestod till 
stor del av försäljning av Ironhand® till den 
amerikanska och franska marknaden. 

Rörelsekostnader 
Rörelsens kostnader uppgick till 16,9 (11,9) MSEK 
för det andra kvartalet. Ökningen av rörelsens 
kostnader är främst hänförligt till högre 
omkostnader avseende externa konsulter, högre 
resekostnader samt kostnader hänförlig till 
marknadsaktiviteter. 

Rörelseresultat  
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick 
till -11,0 (-9,6) MSEK, medan rörelseresultatet 
(EBIT) uppgick till -11,8 (-10,9) MSEK.  
 
Periodens resultat 
Periodens resultat uppgick till -11,8 (-10,9) MSEK 
motsvarande ett resultat per aktie om  
-0,62 (-0,69) SEK.  
  
Kassaflöde 
Periodens kassaflöde uppgick under andra 
kvartalet till -10,1 (-10,8) MSEK. 

Januari – Juni, 2022 
Nettoomsättning  
Nettoomsättningen ökade med 160% till 6,5 (2,5) 
MSEK för det första halvåret. Omsättningen bestod 
till stor del av försäljning av Ironhand® till den 
amerikanska och franska marknaden. 

Rörelsekostnader 
Rörelsens kostnader uppgick till 33,3 (23,1) MSEK 
för första halvåret. Ökningen av rörelsens 
kostnader är främst hänförligt till kostnader 
hänförliga till ett omfattande analysarbete av 
engångskaraktär för att undersöka Carbonhands 
kommersiella möjligheter på den amerikanska 
marknaden, högre omkostnader avseende externa 
konsulter, högre resekostnader samt kostnader 
hänförlig till marknadsaktiviteter. 

. 

 

 

Rörelseresultat  
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick 
till -21,8 (-17,4) MSEK, medan rörelseresultatet 
(EBIT) uppgick till -23,9 (-19,9) MSEK.  
 
Periodens resultat 
Periodens resultat uppgick till -23,9 (-19,9) MSEK 
motsvarande ett resultat per aktie  
om -1,26 (-1,26) SEK.  
 
Kassaflöde 
Periodens kassaflöde uppgick under första halvåret 
till -23,0 (-18,4) MSEK. Kassaflödet har under året  
påverkats bla av ett omfattande analysarbete av 
engångskaraktär för att undersöka Carbonhands 
kommersiella möjligheter på den amerikanska 
marknaden, 3 MSEK samt lageruppbyggnad för att 
säkra produktförsörjningen  

Finansiell ställning och investeringar                
Totala tillgångar uppgick per den 30 juni 2022 till 
50,7 (51,6) MSEK.  

Likvida medel uppgick per den 30 juni 2022 till 28,6 
(34,4) MSEK. Soliditeten uppgick till 82% (84) vid 
periodens utgång. Styrelsen ser över möjligheten 
till extern finansiering för att stödja kommersiella 
satsningar. 

Medarbetare 
Antal anställda uppgick per den 30 juni 2022 till 28 
(28) personer. 

Principer för delårsrapportens upprättande 
Räkenskaperna i Bioservos delårsrapport har 
upprättats enligt samma principer som den senaste 
årsredovisningen, det vill säga i enlighet med 
årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

Vi följer BFNAR 2020:1 Vissa redovisningsfrågor 
med anledning av coronaviruset. 

Teckningsoptioner  
Per 2022-06-30 finns 761 230 utestående 
teckningsoptioner. Sammanlagt berättigar 
teckningsoptionerna till teckning av totalt 1 125 
994 aktier. Teckningsoptionerna är utgivna dels 
inom ramen för ett optionsprogram för 
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nyckelpersoner och anställda i bolaget. 
Teckningsprogrammen är föremål för sedvanliga 
omräkningsvillkor i samband med emissioner m.m.
    
Med anledning av att teckningskursen i den riktade 
emissionen 28 september 2021 fastställts på 
marknadsmässiga grunder föreligger ingen grund 
för omräkning av teckningskurs och antal aktier 
som var teckningsoption berättigar till teckning för, 
då innehavare av teckningsoptionerna inte har 
missgynnats i relation till andra befintliga 
aktieägare.    
    
Serie 2016-2023   
Antalet utställda optioner uppgår till 60 520 som 
ger rätt att teckna maximalt 355 857 aktier. 
Teckningskursen är mellan 23,39 SEK och 37,00 SEK 
per aktie beroende på när under 
teckningsperioden teckningen sker. 
Teckningsoptionerna kan utnyttjas 25 januari 2017 
till 31 december 2023.  
    
Vid fullt utnyttjande av samtliga utställda 
teckningsoptioner ökar antalet aktier och röster i 
Bolaget med 355 857 aktier, envar med ett 
kvotvärde om 0,20 SEK, medförande att Bolagets 
aktiekapital ökar med maximalt 71 171,40 SEK.  
    
Serie 2018-2023   
Antalet utställda optioner uppgår till 385 710 som 
ger rätt att teckna maximalt 455 137 st aktier. 
Teckningskursen är 25,51 kr per aktie och kan 
utnyttjas från första kvartalet 2023 till 15 
december 2023.   
    
Vid fullt utnyttjande av samtliga utställda 
teckningsoptioner ökar antalet aktier med 455 137 
aktier, envar med ett kvotvärde om 0,20 SEK, 
medförande att Bolagets aktiekapital ökar med 
maximalt 91 027,40 SEK.   
    
Serie 2021-2024   
Antalet utställda optioner uppgår till 285 000 som 
ger rätt att teckna maximalt 285 000 aktier. 

Teckningskursen är 21,93 SEK per aktie. 
Teckningsoptionerna kan utnyttjas 10 maj 2024 till 
10 juni 2024.  
 
Vid fullt utnyttjande av samtliga utställda 
teckningsoptioner ökar antalet aktier och röster i 
Bolaget med 285 000 aktier, envar med ett 
kvotvärde om 0,20 SEK, medförande att Bolagets 
aktiekapital ökar med maximalt 57 000,00 SEK. 
 
Serie 2022 -2025 
Antalet utställda optioner utgår till 30 000 som ger 
rätt att teckna maximalt 30 000 aktier, en var med 
ett kvotvärde om 0,20 SEK, medförande att 
Bolagets aktiekapital ökar med maximalt 6 000 
SEK. 
 
Teckningsoptionerna kan utnyttjas 20 maj 2025 till 
och med 20 juni 2025.  
 
Teckningsoptionerna är föremål för sedvanliga 
omräkningsvillkor i samband med emissioner m.m. 
 
Risker  
Bioservos riskfaktorer har inte förändrats sedan 
senaste årsredovisning,    
 
https://www.bioservo.com/assets/documents/rsre
dovisning-2021.pdf 
 
Granskning av revisor 
Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets 
revisor. 
 
Certified Adviser  
FNCA Sweden AB är Bioservos Certified Adviser. 

Aktien 
Bioservo Technologies AB handlas sedan den 22 
maj 2017 på Nasdaq First North Growth Market. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.bioservo.com/assets/documents/rsredovisning-2021.pdf
https://www.bioservo.com/assets/documents/rsredovisning-2021.pdf
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Kista 30 Augusti 2022 
 

Bioservo Technologies AB (publ) 
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RESULTATRÄKNING (TSEK) Apr-jun 2022 Apr-jun 2021 Jan-jun 2022 Jan-jun 2021 Helår 2021 

Rörelsens intäkter       
Nettoomsättning 3 561 956 6 500 2 459 7 100 
Aktiverat arbete för egen räkning - - - - - 
Övriga rörelseintäkter  1 589 67 2 845 758 4 808 
 Summa rörelsens intäkter 5 150 1 023 9 345 3 217 11 908 
      
Rörelsens kostnader       
Råvaror och förnödenheter  -2 448 -359 -4 075 -1 442 -5 155 
Övriga externa kostnader -6 263 -2 828 -12 827 -5 899 -11 185 
Personalkostnader -7 411 -7 387 -14 247 -13 238 -24 980 
Övriga rörelsekostnader -196 -294 -366 -440 -1 126 
Avskrivningar av materiella och immateriella  
anläggningstillgångar 

-616 -1 048 -1 736 -2 081 -4 139 

Summa rörelsens kostnader  -16 934 -11 916 -33 251 -23 100 -46 585 
      
Rörelseresultat (EBIT) -11 785 -10 893 -23 906 -19 883 -34 677 
      
Räntekostnader och liknande resultatposter  - - - - 5 
Summa finansiella poster  - - - - 5 
      
Resultat före skatt  -11 785 -10 893 -23 906 -19 883 -34 672 
Skatt - - - - -   
Periodens resultat -11 785 -10 893 -23 906 -19 883 -34 672 
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BALANSRÄKNING (TSEK) 2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31 
Tillgångar       
Anläggningstillgångar       
Immateriella anläggningstillgångar 6 853 8 427 7 836 
Materiella anläggningstillgångar 263 280 205 
Finansiella anläggningstillgångar 0 - - 

Summa anläggningstillgångar 7 116 8 707 8 041 
    

 
  

Omsättningstillgångar   
 

  
Varulager 8 902 5 498 5 850 
Kundfordringar   2 464 442 1 430 
Kortfristiga fordringar 3 684 2 514 6 682 
Likvida medel 28 551  34 455 51 520 

Summa omsättningstillgångar 43 601 42 909 65 481 

Summa tillgångar 50 717 51 616 73 523 

    
 

  
Eget kapital och skulder   

 
  

Eget kapital 41 360 43 143 62 768 
Skulder   

 
  

Avsättningar 269 377 193 
Leverantörsskuld 3 087 2 581 5 613 
Kortfristiga skulder 6 001  5 515 4 949 

Summa skulder 9 357 8 473 10 755 

Summa eget kapital och skulder 50 717 51 616 73 523 

        

        
FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL (TSEK) 2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31 
Eget kapital vid periodens ingång 62 768 62 311 62 311 
Emissionskostnader - 

 
-1 922 

Företrädesemission - - 36  336 
Återbetalda/inbetalda premier optionsprogram  - 715 715 
Periodens resultat -21 408 -19 883 -34 672 

Eget kapital vid periodens utgång 41 360 43 143 62 768 
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KASSAFLÖDESANALYS (TSEK) Apr-Jun 2022 Apr-Jun 2021 Jan-Jun 2022 Jan-Jun 2021 Helår 2021 
Den löpande verksamheten      
Rörelseresultat -11 785 -10 893  -23 906  -19 883  - 34 677  
Avskrivningar 665  1 048  1 736             2 081           4 139  
Avsättning för garantier 50  23  76            62       -121  
Erhållen ränta                                   5    
Erlagd ränta               
Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital  -11 070 -  9 822 - 22 094 -  17 740 -  30 654 

        

Förändringar i varulager  -1 997 -1 851 -3 052  -2 383 
          -2 

735  

Förändring i rörelsefordringar -898 -1 104 1 965       1 610 
          -3 

546  
Förändringar i rörelseskulder 4 207 2 026 1 023  106           2 575  
Kassaflöde från den löpande verksamheten -9 758 -10 751 -22 158 -18 407 -34 363  

        
Investeringsverksamheten        
Investering i materiella anläggningstillgångar -138  -138             
Investering i finansiella anläggningstillgångar               
Investering i immateriella 
anläggningstillgångar 

-196 -179 -673 -417 -1 810 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -334 -179 -811 -417 - 1 810  
         
Finansieringsverksamheten         
Nyemission                   
Emissionskostnad                       36 336    
Lämnade teckningsoptioner              - 1 922        
Erhållna optionspremier  715                               715 715 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

 
715   715 35 129  

       
Periodens kassaflöde -10 091 -10 215 -22 969  -18 109 - 1 044 
Likvida medel vid periodens början 38 642 44 670 51 520         52 564 52 564 
Likvida medel vid periodens slut 28 551 34 455 28 551  34 455 51 520 
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Finansiell kalender 
Kvartal 2, 2022  30 augusti 2022 
Kvartal 3, 2022   8 november 2022 
Bokslutskommuniké 2022 22 februari 2023   
 
 
Kontaktuppgifter 
 
Frågor kring rapporten: 
Petter Bäckgren, CEO  
Tel: +46 (0) 8 21 17 10   
E-post: petter.backgren@bioservo.com  
 
Madeleine Börjesson, CFO  
Tel: +46 (0) 8 21 17 10   
E-post: madeleine.borjesson@bioservo.com 
 
Bioservo Technologies AB (publ) 
Torshamnsgatan 35, 164 40 Kista 
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