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Andra kvartalet 2020 i korthet 

• Nettoomsättning ökade till 4,8 (3,5) MSEK 

• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 
uppgick till -3,8 (-4,8) MSEK 

• Rörelseresultatet (EBIT) var -4,8 (-5,8) MSEK 
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Delårsrapport 1 januari till 30 juni 2020 

 

Andra kvartalet i siffror 

• Nettoomsättningen uppgick till 4,8 (3,5) MSEK 

• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -3,8 (-4,8) MSEK 

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -4,8 (-5,8) MSEK 

• Periodens resultat uppgick till -4,8 (-5,8) MSEK 

• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,34 (-0,65) SEK 

• Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -6,0 (-7,4) MSEK 

• Likvida medel uppgick per den 30 Juni till 44,2 M (9,9) MSEK 

 

Första halvåret i siffror 

• Nettoomsättningen ökade till 7,8 (5,2) MSEK 

• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -10,4 (-9,3) MSEK 

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -12,4 (-11,1) MSEK 

• Periodens resultat uppgick till -12,4 (-11,1) MSEK 

• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,87 (-1,25) SEK 

• Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -12,3 (-15,2) MSEK 

• Likvida medel uppgick per den 30 juni till 44,2 (9,9) MSEK 

 

Händelser under perioden   

• Ytterligare en studie publiceras som visar positiva effekter av att använda Bioservos teknologi för att stärka 
handens grepp. Studien undersökte användbarhet och effekter av vår assisterande robot-handske 
(Carbonhand®)i hemmiljö för personer med MS eller som fått en stroke. Detta är den senaste i raden av 
studier som publicerats under året. 

 

• Loxams uthyrningsställen öppnade igen och leveranser av 82 Ironhand® system, inklusive 
förbrukningsvaror, som beställdes i februari slutfördes under perioden. Före pandemin skeppades ca 22 
Ironhand® system, inklusive handskar och bärlösningar, till ett antal av Loxams uthyrningsställen.  

 

• Bioservo har erhållit statligt stöd för korttidspermittering på grund av COVID-19. Totalt under första 
halvåret har stöd om 1,9 MSEK lyfts och ligger redovisat under övriga rörelseintäkter.  

 

• Bioservo har tecknat distributörsavtal med CAS Assembly Tooling and Services i England som är 
marknadsledande inom försäljning, installation och service av produktionsutrustning. Förutom att erbjuda 
utrustning har de mer än 20 års erfarenhet inom projektledning av nyckelfärdiga monteringsanläggningar 
för några av de största tillverkande företagen i England och Europa. För många av kunderna stödjer de 
dem med allt från inledande installation av utrustning till full processkontroll. 

 

Händelser efter 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.  
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Finansiellt sammandrag 
 
 Apr-Jun 2020 April-Jun 2019 Jan-Jun 2020 Jan-Jun 2019 Helår 2019 
Nettoomsättning, TSEK  4 820 3 500 7 822 5 243             9 269  
Rörelseresultat före avskrivningar, 
(EBITDA), TSEK 

-3 788 -4 814 -10 371 -9 262 - 19 377  

Rörelseresultat (EBIT), TSEK -4 833 -5 772 -12 380 -11 125 - 23 241  
Periodens resultat, TSEK -4 833 -5 776 -12 377 -11 130 - 23 246  
Resultat per aktie före utspädning, SEK -0,34 -0,65 -0,87 -1,25 - 2,35  
Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,34 -0,65 -0,87 -1,25 - 2,35 
Likvida medel, TSEK 44 186 9 855 44 186 9 855          56 935  
Periodens kassaflöde från den löpande 
verksamheten, TSEK 

-6 011 -7 397 -12 251 -15 242 -25 898 

Eget kapital, TSEK 62 886 29 015 62 886  29 015 75 263 
Balansomslutning, TSEK 67 853 34 724 67 853  34 724          81 260  
Soliditet, % 93 84 93 84                  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 16 10 16 10                  11  
Genomsnittligt antal anställda  28 28 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 andra kvartalet 2020  
0 

Försäljningen under perioden uppgick till ca 4,8 MSEK vilket 
motsvarar en ökning med 37% i jämförelse med samma period för ett 
år sedan. Hittills i år är ökningen 50% i jämförelse mot samma period 
2019. Försäljningen består till stor del av leveranser till vår franska 
partner Loxam som under första kvartalet beställde 82 enheter och 
förbrukningsvaror, för leverans under första halvåret.  
Loxams satsning på Ironhand® har rönt stor framgång och de får allt 
fler förfrågningar om att hyra ut handskar, både från nya och 
befintliga kunder, exempelvis från Eiffage som är en av deras största 
kunder. 

 
NASA 

Att få utmärkelsen av NASA som årets bästa kommersiella innovation är ett stort erkännade för alla som 
arbetat hårt för att utveckla och kommersialisera vår helt unika teknologi inom aktiva mjuka exoskelett. 
Bioservo får priset med motiveringen att ”Ironhand” vida har överträffat andra tillgängliga lösningar 
såsom obekväma exoskelett för handen, passiva kraftförstärkande handskar, eller rehabiliteringshandskar 
med låg styrka som används av individer som av medicinska skäl har svag greppförmåga. 
 
Vi är många som verkligen tror på att våra lösningar kan göra många arbetsplatser säkrare och mer 
hållbara över tid. Utmärkelsen har fått mycket stor spridning internationellt i form av artiklar och inlägg i 
sociala medier. 
 
Allt starkare vetenskapligt stöd för Carbonhand 

Nu visar ytterligare en studie positiva effekter av att använda Bioservos teknologi för att stärka handens 
grepp. Studien undersökte användbarhet och effekter av en assisterande robot-handske i hemmiljö för 
personer med MS eller som fått en stroke. Detta är den senaste i raden av studier som publicerats under 
det senaste året. 
 
Att få möjligheten att ta del av patienberättelser där Carbonhand bidragit till en förbättrad livskvalitet gör 
mig stolt över Bioservo och det  professionella team av medarbetare vi har. En patient med MS som 
deltagit i studien kommenterade,- ”Det positiva är att handsken hjälper med greppet och det negativa är 
att jag borde ha haft den tidigare innan min förmåga försvann.” 
 
Med allt fler publikationer som stärker hypotesen att Carbonhand har en terapeutisk effekt ser vi  med 
tillförsikt fram emot resultatet av vår pågående långtidsstudie iHand. Studien avser att påvisa att 
Carbonhand kan användas för att återfå handfunktion och genom det avsevärt förbättra patienters 
livskvalitet och förmågan att utföra dagliga aktiviteter på egen hand.    
 
COVID-19 

COVID-19 har fortsatt en stor inverkan på Bioservo eftersom många av våra prioriterade kunder har 
minskat sina aktiviteter avsevärt och det har begränsat tillgången till kunderna för Bioservo och våra 
distributörer. För att skydda företagets tillgångar genomförs fortsatt proaktiva besparingsåtgärder genom 
bland annat korttidspermitteringar, i kombination med att företaget kontinuerligt ser över verksamhetens 
investeringar och anpassar dessa till marknadssituationen. 
 
Under rådande omständigheter har fokus legat på att driva digitala utbildningar och 
produktdemonstrationer tillsammans med våra distributörer för potentiella kunder för att vara redo när 
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marknadsläget förbättras. Utfallet har varit positivt från deltagarna med många intressanta uppslag till 
merförsäljning och kontakter med nya distributörer som representerar marknader med hög potential för 
vår teknologi.  
 
Utöver digitala utbildningar har vi även accelererat utvecklingsprogrammet för Ironhand® där nya 
funktioner och förbättringar kommer att  presenteras framöver, allt med användaren i fokus för en bättre 
upplevelse.  
 
Tester av Ironhand® inom industrin 

Hos General Motors har långtidstester med Ironhand® återupptagits efter några månaders uppehåll pga 
nedstängningen som COVID-19 innebar. Målsätttningen är att långtidstestet ska avslutas under året och 
resultatet beräknas vara vägledande för General Motors implementeringsstrategi av Ironhand®. 
 
Som berörts tidigare har vi även tillsammas med Toyota i USA tagit fram en plan för ett omfattande test 
av Ironhand® som är en uppföljning av det tidigare långtidstestet som föll ut positivt där målsättningen 
var att närmare undersöka om Ironhand® kan bistå med att minska risken för förslitningsskador baserat 
på den vetenskapliga modellen HAL/TLV. Tester hos Toyota planeras att starta så snart situationen tillåter 
med hänsyn till COVID-19. 
 
Personliga reflektioner 

COVID-19 ändrar inte vår strategi, tvärtom så är vi fast beslutna om att bibehålla vårt fokus på att 
kommersialisera Ironhand® och arbetet med att etablera vårt internationella distributionsnätverk fortgår 
enligt plan. Den påverkan vi ser från COVID-19 är framförallt en viss förskjutning i tidsplanen för 
kommersialisering och vi har framgångsrikt använt det senaste kvartalet till att förstärka vårt nätverk av 
distributörer och öka deras kunskap om Ironhand®. 
 
Bioservo är ensamma om att erbjuda kraftförstärkande handskar inom industrin och behovet att skydda 
medarbetare mot förslitningskador i samband med greppintensiva moment växer. Nya kundsegment, 
branschorganisationer och aktörer inom företagshälsovården visar ett allt större intresse för vår teknologi 
som ett sätt för att skapa hållbara arbetsplatser och för att skydda medarbetare mot skador.  
 
Jag är övertygad om  att vår teknologi med mjuka kraftförstärkande exoskelett kommer att 
implementeras brett inom industrin framöver, det är bara en tidsfråga. När det sker är Bioservo väl 
förberett för att dra nytta av sin unika och ledande position. 
 
Jag är imponerad över den anpassingsbarhet Bioservos organisation visat under de senaste månaderna. Vi 
har kunnat genomföra snabba förändringar som påverkat varje anställd, utan att vår kärnversamhet tagit 
någon skada.  
 
Min prioritet är att skapa en säker och motiverande arbetsmiljö för våra anställda och säkerställa att 
Bioservo är väl förberett för fortsatt kommersialisering så snart restriktionerna till följd av pandemin 
lättas upp.  
 
Kista 18 augusti 2020  
 
Petter Bäckgren  
VD  
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Finansiell översikt 

April – Juni, 2020 
Nettoomsättning  
Nettoomsättningen ökade med 37% procent till 4,8 
(3,5) MSEK för andra kvartalet. Försäljnings-
ökningen under andra kvartalet 2020 bestod till 
stor del av försäljning av Ironhand® till Loxam.  

Rörelsekostnader 
Rörelsens kostnader uppgick till 10,9 (13,6) MSEK 
för det andra kvartalet. Kostnadsminskningen är 
relaterad till bolagets besparingsåtgärder för att 
skydda företagets tillgångar under pågående 
COVID-19 pandemi.  

Rörelseresultat  
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick 
till -3,8 (-4,8) MSEK, medan rörelse- 
resultatet (EBIT) uppgick till -4,8 (-5,8) MSEK.  
 
Periodens resultat 
Periodens resultat uppgick till -4,8 (-5,8) MSEK 
motsvarande ett resultat per aktie om -0,34 (-0,65) 
SEK.  
  
Kassaflöde 
Periodens kassaflödet uppgick under andra 
kvartalet till -6,1 (-7,4) MSEK. 

Januari – Juni, 2020 
Nettoomsättning  
Nettoomsättningen ökade med 50% till 7,8 (5,2) 
MSEK för det första halvåret. Försäljnings-ökningen 
under första halvåret 2020 bestod till stor del av 
försäljning av Ironhand® till Loxam. 

Rörelsekostnader 
Rörelsens kostnader uppgick till 24,5 (23,8) MSEK 
för första halvåret.  Bolagets kostnadsökning under 
det första kvartalet är relaterad till den globala 
lanseringen av industrihandsken Ironhand®, 
utökning av produktionskapaciteten samt till 
genomförandet av den kliniska studien i EU-
projektet. Kostnaderna  balanserades under det 
andra kvartalet av bolagets konstnadsbesparings-
åtgärder som implementerats för att bemöta de 
negativa ekonomiska konsekvenserna av        
COVID-19. 
 
 

 
Rörelseresultat  
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick 
till -10,4 (-9,3) MSEK, medan rörelseresultatet 
(EBIT) uppgick till -12,4 (-11,1) MSEK.  
 
Periodens resultat 
Periodens resultat uppgick till -12,4 (-11,1) MSEK 
motsvarande ett resultat per aktie  
om -0,87 (-1,25) SEK.  
  
Kassaflöde 
Periodens kassaflödet uppgick under första 
halvåret till -12,7 (-15,7) MSEK.   

Finansiell ställning och investeringar                
Totala tillgångar uppgick per den 30 Juni 2020 till 
67,9 (34,7) MSEK.  

Likvida medel uppgick per den 30 Juni 2020 till 44,2 
(9,9) MSEK. Soliditeten uppgick till 93% (84) vid 
periodens utgång. 

Medarbetare 
Antal anställda uppgick per den 30 Juni 2020 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). 

Teckningsoptioner  
Per 2020-06-30 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 
37,00 SEK per aktie beroende på när under 
tecknings-perioden teckningen sker. 
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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 kvartal 1 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.  
 

ckningsoptionerna 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 18 augusti 2020 

Bioservo Technologies AB (publ) 
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RESULTATRÄKNING (TSEK) Apr-jun 2020 Apr-jun 2019  Jan-jun 2020 Jan-jun 2019  Helår 2019 

Rörelsens intäkter       
Nettoomsättning 4 820 3 500 7 822 5 243 9 269 
Aktiverat arbete för egen räkning - - - - - 
Övriga rörelseintäkter  1 244 4 334 4 306 7 410 15 332 
 Summa rörelsens intäkter 6 064 7 834 12 128 12 653 24 601 
      
Rörelsens kostnader       
Råvaror och förnödenheter  -2 170 -1 913 -4 179 -2 754 -4 146 
Övriga externa kostnader -2 189 -5 175 -6 128 -8 122 -17 447 
Personalkostnader -5 492 -5 560 -12 191 -11 039 -22 385 
Avskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 

-1 045 -958 -2 009 -1 863 -3 864 

Summa rörelsens kostnader  -10 896 -13 606 -24 507 -23 778 -47 842 
      
Rörelseresultat (EBIT) -4 832 -5 772 -12 379 -11 125 -23 241 
      
Räntekostnader och liknande resultatposter  - -4 3 -5 -5 
Summa finansiella poster  - -4 3 -5 -5 
      
Resultat före skatt  -4 833 -5 776 -12 377 -11 130 -23 246 
Skatt - - - - -   
Periodens resultat -4 833 -5 776 -12 377 -11 130 -23 246 
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BALANSRÄKNING (TSEK) 2020-06-30 2019-06-30 2019-12-31 
Tillgångar       
Anläggningstillgångar       
Immateriella anläggningstillgångar 11 315 14 039 12 711 
Materiella anläggningstillgångar 429 549 504 
Finansiella anläggningstillgångar 0 40 40 

Summa anläggningstillgångar 11 744 14 628 13 255 
    

 
  

Omsättningstillgångar   
 

  
Varulager 3 826 3 147 5 268 
Kundfordringar 4 261 3 230 3 326 
Kortfristiga fordringar 3 836 3 864 2 476 
Likvida medel 44 186  9 855 56 935 

Summa omsättningstillgångar 56 109 20 096 68 005 

Summa tillgångar 67 853 34 724 81 260 

    
 

  
Eget kapital och skulder   

 
  

Eget kapital 62 886 29 015 75 263 
Skulder   

 
  

Leverantörsskuld 532 2 791 1 837 
Kortfristiga skulder 4 435 2 918 4 160 

Summa skulder 4 967 5 709 5 997 

Summa eget kapital och skulder 67 853 34 724 81 260 

        

        
FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL (TSEK) 2020-06-30 2019-06-30 2019-12-31 
Eget kapital vid periodens ingång 75 263 34 791 40 145 
Emissionskostnader - 

 
-5 978 

Företrädesemission - - 64 342 
Återbetalda/inbetalda premier optionsprogram  - - - 
Periodens resultat -12 377 42 -23 246 

Eget kapital vid periodens utgång 62 886 29 015 75 263 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Bioservo Technologies AB (publ)      Delårsrapport januari - juni 2020 
 
 

Sida 11 av 12 
 
 

KASSAFLÖDESANALYS (TSEK) Apr-Jun 2020 Apr-Jun 2019 Jan-Jun 2020 Jan-Jun 2019 Helår 2019 år 2017 
Den löpande verksamheten      
Rörelseresultat -4 833 -5 772 -12 380 -11 125 -23 241 
Avskrivningar 1 045 958 2 009 1 863 3 864 
Erhållen ränta  - - - - - 
Erlagd ränta - -4 3 -5 -5  
Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital  

-3 788 -4 818 -10 368 -9 267 -19 382 

      
Förändringar i varulager  1 759 409 1 442 -632 -2 753 
Förändring i rörelsefordringar -4 198 -922 -2 295 -936 344 
Förändringar i rörelseskulder 216 -1 651 -1 030 -4 407 -4 107 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -6 011 -6 982 -12 251 -15 242 -25 898 
      
Investeringsverksamheten      
Investering i materiella anläggningstillgångar - - - - -27 
Investering i finansiella anläggningstillgångar - -40 40 -40 -40 
Investering i immateriella 
anläggningstillgångar 

-133 -375 -538 -424 -1 025 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -133 -415 -498 -464 -1 092 
       
Finansieringsverksamheten       
Amortering av lån - - - - - 
Upptagna lån - - - - - 
Företrädesemission - - - - 64 342 
Emissionskostnad - - - - -5 978 
Betalda/Återbetalda optionspremier - - - -  
Kassaflöde från finansieringsverksamheten - - - - 58 364 
       
Periodens kassaflöde -6 144 -7 397 -12 749 -15 706 31 374 
Likvida medel vid periodens början 50 330 17 252 56 935 25 561 25 561 
Likvida medel vid periodens slut 44 186 9 855 44 186 9 855 56 935 
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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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