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Tredje kvartalet och första nio månaderna 2020 i korthet 3:e Kvartalet 

• Nettoomsättning ökade till    1,8 (1,7) MSEK 

• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till  -4,8 (-4,6) MSEK 

• Rörelseresultatet (EBIT) var    -5,8 (-5,5) MSEK 

Första nio månaderna 

9,6 (6,9) MSEK  

-15,1 (-13,8) MSEK 

-18,2 (-16,6) MSEK 
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Delårsrapport 1 januari till 30 september 2020 
 

Tredje kvartalet i siffror 

• Nettoomsättningen uppgick till 1,8 (1,7) MSEK 

• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -4,8 (-4,6) MSEK 

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -5,8 (-5,5) MSEK 

• Periodens resultat uppgick till -5,8 (-5,5) MSEK 

• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,41 (-0,61) SEK 
 

Första nio månaderna i siffror 

• Nettoomsättningen ökade till 9,6 (6,9) MSEK 

• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -15,1 (-13,8) MSEK 

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -18,2 (-16,6) MSEK 

• Periodens resultat uppgick till -18,2 (-16,6) MSEK 

• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,27 (-1,86) SEK 

• Likvida medel uppgick per den 30 september till 42,9 (9,4) MSEK 
 

Händelser under perioden   

• Ironhand® vinner NASA Commercial Invention of the Year Award 2020. Vi är mycket stolta över att ha fått 
detta pris som är ett erkännande för hårt och framgångsrikt arbete under de senaste åren. Utmärkelsen 
har fått stor spridning internationellt i form av artiklar och inlägg i sociala medier. 
 

• Loxam har beställt ytterligare 18 Ironhand® system till ett värde av 1,2 MSEK. De beställda systemen ger 
ännu större tillgänglighet och tillgodoser det ökade behovet från Loxams kunder på totalt 17 uthyrnings-
ställen i Frankrike. 

 

• Bioservo har erhållit statligt stöd för kortidspermitteringar på grund av COVID-19. Totalt under årets första 
nio månader har stöd om 3,6 MSEK lyfts och ligger redovisat under övriga rörelseintäkter. 

  

• Vi har ytterligare stärkt vårt distributörsnätverk för att möta det ökande intresset för Ironhand från Europa 
och Asien. Under det senaste kvartalet har vi tecknat avtal med flera framstående företag i Tyskland, 
Italien, Finland och Japan.  

 

Händelser efter perioden   

• Preliminära resultat i en pågående studie är mycket lovande och öppnar upp nya marknader för 
Carbonhand. I studien undersöks den terapeutiska effekten av att använda Carbonhand i hemmet, dvs att 
användningen ger en kvarvarande effekt även efter att handsken använts. Resultaten visar på en 
förbättrad greppstyrka och att handsken hjälper användarna i vardagen. 
 

• Bioservo har tecknat distributörsaval med G-Hoo i Syd Korea. G-Hoo är en global partner för industriella 
robotsystem och har lång erfarenhet av att implementera automatiserade lösningar för tillverkande 
företag, exempelvis biltillverkare. De har redan erfarenhet av att införa lösningar med andra typer av 
exoskelett för att undvika förslitningsskador. 
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Finansiellt sammandrag 
 
 Jul-Sep 2020 Jul-Sep 2019 Jan-Sep 2020 Jan-Sep 2019 Helår 2019 
Nettoomsättning, TSEK  1 804 1 670 9 626 6 913             9 269  
Rörelseresultat före avskrivningar, 
(EBITDA), TSEK 

-4 789 -4 565 -15 160 -13 827 - 19 377  

Rörelseresultat (EBIT), TSEK -5 804 -5 491 -18 184 -16 616 - 23 241  
Periodens resultat, TSEK -5 804 -5 491 -18 181 -16 621 - 23 246  
Resultat per aktie före utspädning, SEK -0,41 -0,61 -1,27 -1,86 - 2,35  
Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,41 -0,61 -1,27 -1,86 - 2,35 
Likvida medel, TSEK 42 850 9 437 42 850 9 437          56 935  
Periodens kassaflöde från den löpande 
verksamheten, TSEK 

-999 
 

722 -13 250 -14 520 -25 898 

Eget kapital, TSEK 57 082 22 536 57 082 22 536 75 263 
Balansomslutning, TSEK 63 232 33 343 34 343 33 343          81 260  
Soliditet, % 90 68 90 68                  93  
Totalt antal aktier, st 14 298 321 8 936 451 14 298 321 8 936 451  14 298 321  
Genomsnittligt antal aktier, st 14 298 321 8 936 451 14 298 321 8 936 451     9 876 615  
Anställda i FoU 14 10 15 10                  11  
Genomsnittligt antal anställda  28 29 28 28                  29  

 
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 soft exoskeleton-teknologi för handen, både för industriella 
tillämpningar som förbättrar arbetares hälsa och för att förbättra 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 tredje kvartalet 2020  
0 

Försäljningen hittills i år har ökat med 39% jämfört med samma period för ett 
år sedan, ett resultat som under rådande omständigheter med COVID-19 som 
tillfälligt försvårar försäljningsarbetet får anses vara positivt. Omsättningen 
för tredje kvartalet uppgick till 1,8 MSEK (1,7 MSEK) vilket ger en försäljning 
hittills i år på ca 9,6 MSEK (6,9 MSEK). Försäljningen består till stor del av 
leveranser till vår franska partner Loxam som under 2020 investerat i 100 
enheter inklusive förbrukningsvaror vilket möjliggör att Ironhand nu finns 
tillgängligt för uthyrning på 17 uthyrningsställen över hela Frankrike. 
 

Nya resultat kan öppna upp marknader för Carbonhand 
Nyligen presenterades resultatet för den första gruppen av patienter (21% av studiepopulationen) från iHand, 
en multicenter-studie som pågår i Holland där patienter med försvagat handgrepp på grund av stroke aller 
annat trauma använder Carbonhand i hemmet under 6 veckor. Resultatet visar på en tydlig kraftförstärkning 
hos patienterna med i genomsnitt 3 kilos ökad greppstyrka. 3 kilo är en avsevärd förbättring för dessa patienter 
som därigenom kan bli mer självständiga, exempelvis utföra sysslor i hemmet och gå och handla. Resultatet 
som indikerar att Carbonhand har en terapeutisk effekt är helt i linje med ett flertal andra mindre studier som 
vi informerat om tidigare.  
 
Med kliniska data som styrker att Carbonhand har en terapeutisk effekt och rehabiliterar handfunktionen ökas 
möjligheten för Carbonhand att bli ett naturligt inslag i vården för att hjälpa patienter återfå greppstyrka, vilket 
har betydande effekter på patienters livskvalitet och har potential att minska kostnaderna för vården avsevärt. 
Marknadspotentialen för Carbonhand både som ett assisterande hjälpmedel och som en 
rehabiliteringshandske i hemmet har med dessa kliniska resultat ökat signifikant.  
 
Ett exempel av många potentiella rehabiliteringsområden är för personer som drabbats av stroke. Enligt 
Världshälsoorganisationen överlever 10 miljoner människor en stroke världen över varje år. För strokepatienter 
är nedsatt handfunktion en av de vanligaste konsekvenserna och förlamning av handen eller överkroppen sker 
akut hos upp till 87% av alla strokepatienter. Genom att möjliggöra rehabilitering i hemmamiljö kan fler få 
tillbaka sin handfunktion och kostnaderna för eftervård kan reduceras avsevärt. Studien förväntas vara klar 
under 2021 och därefter kommer en global kommersialisering av Carbonhand initieras och produkten kan 
göras tillgänglig för ett flertal patientgrupper som är i behov av en rehabiliterande handske. 
 
Utvecklingsprogrammet för Ironhand accelereras 
Ett intensivt utvecklingsarbete pågår just nu för att inom en snar framtid kunna presentera en uppgraderad 
Ironhand som genom förbättringar på flera områden kommer att ge en bättre användarupplevelse. 
Utvecklingsarbetet fokuserar på att göra handsken ännu mer intuitiv, väsentligt snabbare, bekvämare och 
enklare att använda. Samtidigt samlar systemet in data och illustrerar grafiskt hur handsken reducerar risken 
att drabbas av förslitningsskador, allt för att enkelt påvisa nyttan av att implementera Ironhand på 
arbetsplatsen. 
 
Fortsatt expandering av vår kommersiella infrastruktur 
Frankrike, Tyskland och USA är fortsatt de viktigaste geografiska marknaderna, där arbetar vi nu med att 
expandera distributionsnätet. Nyligen har vi etablerat ytterligare distributörer på den tyska samt franska 
marknaden och arbetet med att expandera distributionen genom fler distributörer även i USA har påbörjats för 
att nå nya kundgrupper och delstater.  
 
Nästa fas i vår kommersiella satsning inom industrin är att etablera ett professionellt partnernätverk av 
distributörer på nya marknader i Europa och Asien. Vi har under 2020 skrivit avtal med samarbetspartners i 
Storbritannien, Finland, Italien, Japan och nu senast i Sydkorea.  
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Värt att nämna är att samarbetet med Nishio Rent All Co Ltd i Japan, som är världens 9:e största företag inom 
uthyrning av maskiner och utrustning som initierades under hösten, redan har inneburit försäljning av system. 
Nishio kommer att undersöka intresset för en bredare implementering av Ironhand inom primärt 
uthyrningsverksamheten i Japan.  
 
Det sker en kontinuerlig breddning av branscher och segment som intresserar sig för vår teknologi av 
kraftförstärkande handskar och intresset för Ironhand växer även bland branschorganisationer och inom 
företagshälsovården, där vi redan har spännande samarbeten som inkluderar världsledande företag inom 
automotive. 
 

COVID-19 
COVID-19 pandemin begränsar primärt möjligheterna att träffa våra partners och deras kunder internationellt, 
därför växlar vi istället upp det strategiska arbetet för att accelerera produktutvecklingsarbetet och uppgradera 
det kommersiella nätverket av samarbetspartners. Målsättningen med vårt strategiska arbete är att Bioservo 
ska vara ännu bättre förberett för fortsatt kommersialisering så snart restriktionerna till följd av pandemin 
lättas upp.  
 
För att skydda företagets tillgångar genomförs fortsatt korttidspermitteringar, i kombination med att företaget 
kontinuerligt ser över verksamhetens investeringar och anpassar dessa till marknadssituationen. 
 
Tester av Ironhand® inom industrin 
Långtidstesterna som pågår med Ironhand® hos General Motors förväntas vara klara under året och resultatet 
beräknas vara vägledande för General Motors implementeringsstrategi av Ironhand®.  
 
Nya tester hos Toyota i USA är planerade att starta så snart situationen tillåter med hänsyn till COVID-19. 
Under kvartalet har vi även sålt Ironhand®-system till andra internationella företag baserade i Europa och USA, 
som genomför tester för att verifiera nyttan för deras specifika bransch och arbetsuppgifter. 
 
Personliga reflektioner 
Vi är fast beslutna att avsevärt minska risken för medarbetare att drabbas av förslitningsskador och vår 
teknologi har potentialen att göra arbetsplatser säkrare och mer hållbara över tid. Det känns verkligen som att 
vi är på rätt väg när användare utrycker sig som en av arbetarna hos General Motors; ” Jag har inte varit 
tvungen att gå till läkaren för handsmärtor sedan jag började använda Ironhand. Jag kan inte se någon göra det 
här jobbet utan Ironhand”. 
 
Vår teknologi får allt starkare vetenskapligt stöd. De positiva preliminära data vi fått ta del av från iHand-
studien där patienternas greppstyrka i snitt ökar med hela 3 kilo redan efter 6 veckors användning gör att jag 
ser med tillförsikt på framtiden för vår världsledande patenterade SEM-teknologi. Om resultaten står sig 
kommer Bioservo om ca ett år kunna initiera en global kommersialisering av Carbonhand med en helt unik 
marknadsposition. Tillväxtresan för Bioservo kommer då kunna ta fart och fler lönsamma affärsområden 
kommer kunna växa fram.  
 
Vi står inför en ny och spännande fas i Bioservos utveckling, vår teknologi med mjuka kraftförstärkande 
exoskelett är helt banbrytande och kommer att implementeras brett framöver, det är bara en tidsfråga. När 
det sker är Bioservo väl förberett för att dra nytta av sin unika och ledande position. 
 
 
 
Kista 5 november 2020  
 
Petter Bäckgren  
VD  
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Finansiell översikt 

Juli – September, 2020 
Nettoomsättning  
Nettoomsättningen ökade med 6 % procent till 1,8 
(1,7) MSEK för tredje kvartalet. Försäljnings-
ökningen under tredje kvartalet 2020 bestod till 
stor del av försäljning av Ironhand® till Loxam.  

Rörelsekostnader 
Rörelsens kostnader uppgick till 9,4 (10,4) MSEK 
för det tredje kvartalet. Kostnadsminskningen är 
relaterad till bolagets besparingsåtgärder för att 
skydda företagets tillgångar under pågående 
COVID-19 pandemi.  

Rörelseresultat  
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick 
till -4,8 (-4,6) MSEK, medans rörelse- 
resultatet (EBIT) uppgick till -5,8 (-5,5) MSEK.  
 
Periodens resultat 
Periodens resultat uppgick till -5,8 (-5,5) MSEK 
motsvarande ett resultat per aktie om -0,41 (-0,61) 
SEK.  
  
Kassaflöde 
Periodens kassaflödet uppgick under tredje 
kvartalet till -1,3 (-0,4) MSEK. 

Januari – September, 2020 
Nettoomsättning  
Nettoomsättningen ökade med 39 % till 9,6 (6,9) 
MSEK för de första nio månaderna 2020. 
Försäljnings-ökningen under denna period bestod 
till stor del av försäljning av Ironhand® till Loxam. 

Rörelsekostnader 
Rörelsens kostnader uppgick till 33,9 (34,2) MSEK 
för de första nio månaderna 2020.  Totalt är 
rörelsekostnaderna något lägre än för samma 
period förra året. Bolaget såg en kostnadsökning 
under det första kvartalet som var relaterad till den 
globala lanseringen av industrihandsken 
Ironhand®, utökning av produktionskapaciteten 
samt för genomförandet av den kliniska studien i 
EU-projektet. Kostnaderna  balanserades under det 
andra och tredje kvartalet av konstnadsbesparings-
åtgärder som implementerats för att bemöta 
konsekvenserna av COVID-19. 
 

 
 
 
 
Rörelseresultat  
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick 
till -15,1 (-13,8) MSEK, medan rörelseresultatet 
(EBIT) uppgick till -18,2 (-16,6) MSEK.  
 
Periodens resultat 
Periodens resultat uppgick till -18,2 (-16,6) MSEK 
motsvarande ett resultat per aktie  
om -1,27 (-1,86) SEK.  
  
Kassaflöde 
Periodens kassaflöde uppgick under de första nio 
månaderna till -14,1 (-16,1) MSEK.   

Finansiell ställning och investeringar                
Totala tillgångar uppgick per den 30 september 
2020 till 63,2 (33,3) MSEK.  

Likvida medel uppgick per den 30 september 2020 
till 42,9 (9,4) MSEK. Soliditeten uppgick till 90 % 
(68) vid periodens utgång. 

Medarbetare 
Antal anställda uppgick per den 30 september 
2020 till 28 (29) 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). 

Teckningsoptioner  
Per 2020-09-30 finns 446 230 utestående 
teckningsoptioner. Sammanlagt berättigar 
teckningsoptionerna till teckning av totalt 810 994 
aktier. Teckningsoptionerna är utgivna dels inom 
ramen för ett optionsprogram för nyckelpersoner 
och anställda i bolaget. 

Serie 2016-2023 
Med anledning av företrädesemissionen som 
avslutades den 30 september 2019 har villkoren 
räknats om i enighet med villkoren i options-
programmet.  Antalet utställda optioner uppgår till 
60 520 som ger rätt att teckna maximalt 355 857 
aktier. Teckningskursen är mellan 23,39 SEK och 
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37,00 SEK per aktie beroende på när under 
tecknings-perioden 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. 
 
Teckningsoptionerna är föremål för sedvanliga 
omräkningsvillkor i samband med emissioner m.m. 
 
Serie 2018-2023 
Med anledning av företrädesemissionen som 
avslutades den 30 september 2019 har villkoren 
räknats om i enighet med villkoren i 
optionsprogrammet. 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.  

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-2019.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. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Kista den 5 november 2020 

Bioservo Technologies AB (publ) 
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RESULTATRÄKNING (TSEK) Jul-Sep 2020 Jul-Sep 2019 Jan-Sep 2020 Jan-Sep 2019 Helår 2019 

Rörelsens intäkter       
Nettoomsättning 1 804 1 670 9 626 6 913 9 269 
Aktiverat arbete för egen räkning - - - - - 
Övriga rörelseintäkter  1 831 3 274 6 136 10 684 15 332 
 Summa rörelsens intäkter 3 635 4 944 15 762 17 597 24 601 
      
Rörelsens kostnader       
Råvaror och förnödenheter  -1 003 -549 -5 182 -3 303 -4 146 
Övriga externa kostnader -2 038 -3 959 -8 167 -12 081 -17 447 
Personalkostnader -5 383 -5 001 -17 574 -16 040 -22 385 
Avskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 

-1 015 -926 -3 024 -2 789 -3 864 

Summa rörelsens kostnader  -9 439 -10 435 -33 947 -34 213 -47 842 
      
Rörelseresultat (EBIT) -5 804 -5 491 -18 185 -16 616 -23 241 
      
Räntekostnader och liknande resultatposter  - - 3 -5 -5 
Summa finansiella poster   - 3 -5 -5 
      
Resultat före skatt  -5 804 -5 491 -18 181 -16 621 -23 246 
Skatt - -  - -   
Periodens resultat -5 804 -5 491 -18 181 -16 621 -23 246 
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BALANSRÄKNING (TSEK) 2020-09-30 2019-09-30 2019-12-31 
Tillgångar       
Anläggningstillgångar       
Immateriella anläggningstillgångar 10 675 13 302 12 711 
Materiella anläggningstillgångar 392 513 504 
Finansiella anläggningstillgångar - 40 40 

Summa anläggningstillgångar 11 067 13 855 13 255 
    

 
  

Omsättningstillgångar   
 

  
Varulager 3 333 4 152 5 268 
Kundfordringar 1 604 2 738 3 326 
Kortfristiga fordringar 4 378 3 161 2 476 
Likvida medel 42 850  9 437 56 935 

Summa omsättningstillgångar 52 165 19 488 68 005 

Summa tillgångar 63 232 33 343 81 260 

    
 

  
Eget kapital och skulder   

 
  

Eget kapital 57 082 22 536 75 263 
Skulder   

 
  

Garantiavsättning 261 - - 
Leverantörsskuld 1 001 3 051 1 837 
Kortfristiga skulder 4 888 7 756 4 160 

Summa skulder 6 150 10 807 5 997 

Summa eget kapital och skulder 63 232 33 343 81 260 

        

        
FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL (TSEK) 2020-09-30 2019-09-30 2019-12-31 
Eget kapital vid periodens ingång 75 263 29 015 40 145 
Emissionskostnader - -988 -5 978 
Företrädesemission - - 64 342 
Återbetalda/inbetalda premier optionsprogram  - - - 
Periodens resultat -18 181 -5 491 -23 246 

Eget kapital vid periodens utgång 57 082 22 536 75 263 
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KASSAFLÖDESANALYS (TSEK) Jul-Sep 2020 Jul-Sep 2019 Jan-Sep 2020 Jan-Sep 2019 Helår 2019 år 2017 
Den löpande verksamheten      
Rörelseresultat -5 804 -5 491 -18 184 -16 616 -23 241 
Avskrivningar 1 015 926 3 024 2 789 3 864 
Erhållen ränta  - -  - - 
Erlagd ränta - - 3 -5 -5  
Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital  

-4 789 -4 565 -15 157 -13 832 -19 382 

      
Förändringar i varulager  492 -1 006 1 934 -1 638 -2 753 
Förändring i rörelsefordringar 2 115 1 195 -180 259 344 
Förändringar i rörelseskulder 1 183 5 098 153 691 -4 107 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -999 722 -13 250 -14 520 -25 898 
      
Investeringsverksamheten      
Investering i materiella anläggningstillgångar - - - - -27 
Investering i finansiella anläggningstillgångar - - 40  -40 -40 
Investering i immateriella 
anläggningstillgångar 

-337 -152 -875 -576 -1 025 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -337 -152 -835 -616 -1 092 
       
Finansieringsverksamheten       
Amortering av lån - - - - - 
Upptagna lån - - - - - 
Företrädesemission - - - - 64 342 
Emissionskostnad - -988 - -988 -5 978 
Betalda/Återbetalda optionspremier - - - -  
Kassaflöde från finansieringsverksamheten - -988 - -988 58 364 
       
Periodens kassaflöde -1 336 -418 -14 085 -16 124 31 374 
Likvida medel vid periodens början 44 186 9 855 56 935 25 561 25 561 
Likvida medel vid periodens slut 42 850 9 437 42 850 9 437 56 935 
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Finansiell kalender 
Bokslutskommuniké 2020 23 februari 2021    
 
 
Kontaktuppgifter 
 
Frågor kring rapporten: 
Petter Bäckgren, CEO  
Tel: +46 (0) 8 21 17 10   
E-post: petter.backgren@bioservo.com  
 
Jacob Michlewicz, CFO  
Tel: +46 (0) 8 21 17 10   
E-post: jacob.michlewicz@bioservo.com 
 
Bioservo Technologies AB (publ) 
Torshamnsgatan 35, 164 40 Kista 
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