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Helåret 2019 i korthet 

• Nettoomsättning 9,3 (6,7) MSEK 

• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 
uppgick till -19,4 (-18,9) MSEK 

• Rörelseresultatet (EBIT) var -23,2 (-22,2) MSEK 

Fjärde kvartalet 2019 i korthet 

• Nettoomsättning 2,4 (2,8) MSEK 

• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 
uppgick till -5,5 (-4,0) MSEK 

• Rörelseresultatet (EBIT) var -6,6 (-4,9) MSEK 
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Bokslutskommuniké 1 januari till 30 december 2019 
 

Fjärde kvartalet i siffror 

• Nettoomsättningen uppgick till 2,4 (2,8) MSEK 

• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -5,5 (-4,0) MSEK 

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -6,6 (-4,9) MSEK 

• Periodens resultat uppgick till -6,6 (-10,6) MSEK 

• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,52 (-1,19) SEK 

• Likvida medel uppgick per den 31 december till 56,9 (25,6) MSEK 

 

Helåret i siffror 

• Nettoomsättningen ökade till 9,3 (6,7) MSEK 

• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -19,4 (-18,9) MSEK 

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -23,2 (-22,2) MSEK 

• Periodens resultat uppgick till -23,2 (-27,9) MSEK 

• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -2,35 (-3,12) SEK 

• Likvida medel uppgick per den 31 december till 56,9 (25,6) MSEK 

 

Händelser under perioden   

• Emissionslikvid på 58,4 MSEK netto efter emissionskostnader förstärkte bolagets finansiella position.  
Företrädesemissionen har även registrerats vid Bolagsverket och betalda tecknade aktier (”BTA”) 
omvandlades till aktier per måndagen den 28 oktober 2019.  

• Bioservo ingick i ett samarbete med Ericsson för att primärt på stora internationella mässor marknadsföra 
och demonstrera Ironhand® för att påvisa i realtid framtidens möjligheter med uppkopplade produkter i 
snabba och stabila nätverk.  

• Bioservos utvecklingspartner Eiffage fortsatte att skörda framgångar och mottog ytterligare tre priser för 
sitt arbete med Bioservos robothandske Ironhand®. 

• Rhino Assembly, Bioservos amerikanska distributör, erhöll en order avseende Ironhand® värd en halv miljon 
kronor från ett företag inom den digitala industrisektorn. 

• Bioservo avslutade ett framgångsrikt långtidstest av Ironhand® i Toyota Motor North Americas två fabriker i 
Kentucky och West Virginia. Resultatet från testet visar en tydlig minskning av risken för förslitningsskador 
enligt HAL/TLV, en vetenskaplig riskbedömningsmetod. Samarbetet med Toyota fortsätter och nya tester 
med Ironhand beräknas starta hos Toyota under första halvåret 2020.  

• Loxam åtog sig att köpa ett hundra Ironhand®-enheter ifrån Bioservo Technologies under 2020 för en 
rikstäckande lansering i Frankrike. 

Händelser efter perioden   

• Loxam beställde sina 82 första Ironhand®-system till ett värde av 5,6 MSEK. Systemen kommer att vara 
tillgängliga för uthyrning i 15 städer runt om i Frankrike, och ska användas för att möta behovet av ökad 
säkerhet för arbetare. 

• Lansering av en ny version av Ironhand® med ökad användarvänlighet. Ironhand 1.6 ger operatören 
möjlighet att via en app anpassa handskens inställningar och levereras med en uppdaterad handske med 
ökad komfort samt en alternativ bärlösning för förbättrad ergonomi.  
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Finansiellt sammandrag 

 Okt-dec 2019 Okt-dec 2018 Helår 2019 Helår 2018 

Nettoomsättning, TSEK  2 356 2 754 9 269 6 707 

Rörelseresultat före avskrivningar, 

(EBITDA), TSEK 

-5 550 -4 004 -19 377 -18 896 

Rörelseresultat (EBIT), TSEK -6 625 -4 926 -23 241 -22 183 

Periodens resultat, TSEK -6 625 -10 628 -23 246 -27 890  

Resultat per aktie före utspädning, SEK -0,52 -1,19 -2,35 -3,12 

Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,52 -1,19 -2,35 -3,12 

Likvida medel, TSEK 56 935 25 561 56 935 25 561 

Periodens kassaflöde från den löpande 

verksamheten, TSEK 

-11 379 -6 055 -25 898 -16 771 

Eget kapital, TSEK 75 263 40 145 75 263 40 145 

Balansomslutning, TSEK 81 260 50 249 81 260 50 249 

Soliditet, % 92,6 79,9 92,6 79,9 

Totalt antal aktier, st 14 298 321 8 936 451 14 298 321 8 936 451 

Genomsnittligt antal aktier, st 12 666 448 8 936 451 9 876 615 8 936 451 

Anställda i FoU 12 10 11 10 

Genomsnittligt antal anställda  29 26 29 27 

 

 

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 teknik- och utvecklingsbolag som kombinerar medicinsk vetenskap med 

modern robotteknik. Bolaget har en globalt framskjuten position inom soft exoskeletonteknik, bärbara 

kraftstärkande produkter, för personer med behov av extra kraft för att stärka kroppens uthållighet och 

funktion, eller 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 fjärde kvartalet 2019  
 

Bioservo börjar året 2020 med en order på 5,6 MSEK  
Bioservo och Loxam tecknade ett exklusivt avtal i december 2019 som 
ger Loxam rättigheterna att hyra ut Ironhand i Frankrike. Nu har 
beställningar lagts för de första 82 Ironhand®-systemen inklusive 
förbrukningsvaror och tillbehör till ett ordervärde av 5,6 MSEK. Ordern 
är en viktig milstolpe för Bioservo, som jämförelse kan nämnas att vi 
under 2019 sålde totalt 58 Ironhand-enheter. Samarbetet med Loxam 
har utvecklats väl på kort tid och vi är optimistiska om att det här bara 
är början på ett framgångsrikt partnerskap.  

 
Fjärde kvartalet 
2019 har varit ett mycket händelserikt år för Bioservo där en kommersialisering av Ironhand har 
prioriterats starkt. Under tredje kvartalet etablerades ett nätverk av distributörer på de viktigaste 
marknaderna för Ironhand. Under fjärde kvartalet har vår försäljningsorganisation flyttat sitt fokus till 
kunskapsöverföring och utbildning av distributörer och samarbetspartners, parallellt med arbetet 
med existerande kunder. För att säkerställa en hög kvalitet hos våra distributörer och deras säljare på 
alla marknader har vi tagit fram en webbaserad utbildningsplattform ”Bioservo Academy”. Våra 
distributörers säljare, kunder och super users tas stegvis genom olika moduler i utbildningen och 
genomgår slutligen en examinering. Bioservo Academy som är tillgänglig via dator, mobil eller en 
läsplatta har tagits emot mycket väl av användarna. Vi börjar redan se effekt av våra satsningar på 
distributörer i form av diskussioner och potentiella affärer med företag vi inte hade haft möjlighet att 
bearbeta själva. 
 
Fokusmarknader under fjärde kvartalet har varit USA, Tyskland, Frankrike och på samtliga marknader 
har intresset för Ironhand varit stort. I Frankrike vittnar såväl vår distributör GOBIO, samt Loxam som 
är kontrakterad för uthyrning om ett kraftigt ökat intresse från företagen att investera i eller hyra 
Ironhand. I faktiska affärer är det tydligt att våra insatser hittills har gett störst utdelning på den 
franska marknaden där intresset hos företagen att hitta och implementera lösningar för att minska 
och undvika arbetsskador är mer utvecklat än i andra länder. Bioservo har sedan en tid ett dedikerat 
sälj-, och supportteam för den franska marknaden för att ge bästa möjliga stöd i säljarbetet och vid 
utbildning av våra partners.  
 
Ironhand 1.6 
Under 2019 genomfördes lanseringen av All-new Ironhand som inkluderade genomgripande 
förbättringar avseende hållbarhet, komfort och användarvänlighet. Nu är vi stolta över att ha 
lanserat Ironhand 1.6 som ytterligare förbättrar användarupplevelsen. 
 
I samband med lanseringen av Ironhand 1.6 introducerades även IronConnect, en smartphone-app, 
nu tillgänglig för nedladdning, för anpassning och profilhantering av Ironhand. Appen är primärt 
tänkt att ge operatörerna möjlighet att själva göra inställningar och skapa egna profiler som passar 
deras specifika behov och arbetsuppgifter. IronConnect är första delen i lanseringen av ett koncept 
med en molnbaserad tjänst för administrering och datainsamling. 
 
Den nya versionen av Ironhand inkluderar även en helt ny bärlösning i form av en midjeväska som 
ger ytterligare ett bekvämt och ergonomiskt alternativ att bära utrustningen i. Även handsken har 
uppdaterats för att ge en bättre användarupplevelse genom en ännu smidigare design och en 
jämnare kraftfördelning.  
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Personliga reflektioner  
Bioservo är ensamma om att erbjuda kraftförstärkande handskar inom industrin och det är tydligt att 
det finns ett stort behov. Baserat på de positiva reaktioner vi får från de användare som provar 
Ironhand och gensvaret från industrin är jag personligen helt övertygad om att våra lösningar 
kommer implementeras brett bland företag framöver. För att kunna möta en större efterfrågan ökar 
vi nu vår produktionskapacitet av såväl enheter som förbrukningsvaror. 
 
Vi är helt dedikerade till vårt uppdrag att erbjuda greppförstärkande lösningar och kommer löpande 
fortsätta introducera förbättringar med användaren i fokus. Skillnaden våra produkter gör genom att 
förebygga arbetsskador och förslitning samt förbättra människors liv genom att ta bort smärtor och 
upprätthålla en tillfredsställande livskvalitet, gör vårt arbete meningsfullt.  
 
Jag är trygg med att vi är på rätt väg och står väl rustade för att möta den ökade efterfrågan av 
intuitiva kraftförstärkande handskar som jag är övertygad kommer att vara ett naturligt inslag på 
arbetsplatser med greppintensiva arbetsuppgifter inom en snar framtid.  
 
 
Kista 21 februari 2020  
 
Petter Bäckgren  
VD 
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Finansiell översikt 

Oktober – december 2019 

Nettoomsättning  
Nettoomsättningen minskade med 14,2 procent till 
2,4 (2,8) MSEK för fjärde kvartalet. Försäljningen 
under fjärde kvartalet 2018 bestod till stor del av 
en större engångsförsäljning av Ironhand till en 
utvecklingspartner inom ramen för ett långtidstest. 
Försäljningen jämfört med kvartal 3 2019 visade på 
positiv tillväxt för industrihandsken och fortsatt 
stabil försäljning för Carbonhand.   

Rörelsekostnader 
Rörelsens kostnader uppgick till 13,6 (10,6) MSEK 
för det fjärde kvartalet. Kostnadsökningen är i 
huvudsak relaterad till den globala lanseringen av 
industrihandsken Ironhand och till genomförandet 
av den kliniska studien i EU-projektet iHand. 

Rörelseresultat  
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick 
till -5,5 (-4,0) MSEK, medan rörelse- 
resultatet (EBIT) uppgick till -6,6 (-4,9) MSEK.  
 
Periodens resultat 
Periodens resultat uppgick till -6,6 (-10,6) MSEK 
motsvarande ett resultat per aktie om -0,52 (-1,19) 
SEK.  
  
Kassaflöde 
Kassaflödet från den löpande verksamheten 
uppgick under perioden till -11,4 (-6,0) MSEK, varav 
-5,8 MSEK var relaterade till en delvis temporär 
ökning av rörelsekapitalet.   

Finansiell ställning och investeringar                
Totala tillgångar uppgick per den 31 december 
2019 till 81,3 (50,2) MSEK.  

Likvida medel uppgick per den 31 december 2019 
till 56,9 (25,6) MSEK. Soliditeten uppgick till 92,6 
(79,9) procent vid periodens utgång. 

Helår 2019 

Nettoomsättning  
Nettoomsättningen ökade med 38,8 procent till 9,3 
(6,7) MSEK för helåret. Tillväxten är driven av den 
framgångsrika lanseringen av industrihandsken 
Ironhand, samt intäkter från samarbetsprojekt för 

utveckling av Ironarm och fortsatt stabila intäkter 
från Carbonhand. 

Rörelsekostnader 
Rörelsens kostnader uppgick till 47,8 (38,3) MSEK 
för helåret. Kostnadsökningen är i huvudsak 
relaterad till den globala lanseringen av 
industrihandsken Ironhand och till genomförandet 
av den kliniska studien i EU-projektet iHand. 
 
Rörelseresultat  
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick 
till -19,4 (-18,9) MSEK, medan rörelse- 
resultatet (EBIT) uppgick till -23,2 (-22,2) MSEK.  
 
Periodens resultat 
Periodens resultat uppgick till -23,2 (-27,9) MSEK 
motsvarande ett resultat per aktie efter utspädning 
om -2,35 (-3,12) SEK.  
  
Kassaflöde 
Kassaflödet från den löpande verksamheten 
uppgick under perioden till -25,9 (-16,8) MSEK. 
Periodens kassaflöde uppgick till 31,4 (-21,3) MSEK 

Finansiell ställning och investeringar                
Totala tillgångar uppgick per den 31 december 
2019 till 81,3 (50,2) MSEK.  

Likvida medel uppgick per den 31 december 2019 
till 56,9 (25,6) MSEK. Soliditeten uppgick till 92,6 
(79,9) procent vid periodens utgång. 

Medarbetare 
Antal anställda uppgick per den 31 december 2019 
till 29 (27) 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 2019-12-31 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. 
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Serie 2016-2023 
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 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. 
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.  
 
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/Arsr
edovisning-2018.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 21 februari 2020 
Bioservo Technologies AB (publ) 

 
 

Anders Lundmark 
Styrelseordförande 

 
 

  

              Nikolaj Sørensen  
Styrelseledamot 

Hans Von Holst 
Styrelseledamot 

 
 

Karin Ruiz 
Styrelseledamot 

Runar Bjørklund 
Styrelseledamot 

Kunal Pandit 
Styrelseledamot 

 
 
 
 
 
 
 

Petter Bäckgren 
Verkställande Direktör 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Bioservo Technologies AB (publ)      Bokslutskommuniké januari - december 2019 

 
 

Sida 9 av 12 
 
 

RESULTATRÄKNING (TSEK) Okt-dec 2019 Okt-dec 2018  Helår 2019 Helår 2018 

Rörelsens intäkter      

Nettoomsättning 2 356 2 754 9 269 6 707 

Aktiverat arbete för egen räkning - 602 - 2 815 

Övriga rörelseintäkter  4 648 2 276 15 332 6 622 

 Summa rörelsens intäkter 7 004 5 632 24 601  16 144 

     

Rörelsens kostnader      

Råvaror och förnödenheter  -843 -836 -4 146 -3 601 

Övriga externa kostnader -5 366 -3 218 -17 447 -11 583 

Personalkostnader -6 345 -5 582 -22 385 -19 856 

Avskrivningar av materiella och immateriella 

anläggningstillgångar 

-1 075 -922 -3 864 -3 287 

Summa rörelsens kostnader  -13 629 -10 558 -47 842 -38 327 

     

Rörelseresultat (EBIT) -6 625 -4 926 -23 241 -22 183 

     

Räntekostnader och liknande resultatposter  - -2 -5 -7 

Summa finansiella poster  - -2 -5 -7 

     

Resultat före skatt  -6 625 -4 928 -23 246 -22 190 

Skatt - -5 700 - -5 700 

Periodens resultat -6 625 -10 628 -23 246 -27 890 
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BALANSRÄKNING (TSEK) 2019-12-31  2018-12-31 

Tillgångar     

Anläggningstillgångar   
 

Immateriella anläggningstillgångar 12 711  15 394 

Materiella anläggningstillgångar 504  621 

Finansiella anläggningstillgångar 40  - 

Summa anläggningstillgångar 13 255  16 015 

    

Omsättningstillgångar    

Varulager 5 268  2 515 

Kundfordringar 3 326  2 902 

Kortfristiga fordringar 2 476  3 256 

Likvida medel  56 935  25 561 

Summa omsättningstillgångar 68 005  34 234 

Summa tillgångar 81 260  50 249 

    

Eget kapital och skulder    

Eget kapital 75 263  40 145 

Skulder    

Leverantörsskuld 1 837  2 222 

Kortfristiga skulder 4 160  7 882 

Summa skulder 5 997  10 104 

Summa eget kapital och skulder 81 260  50 249 

    
 

    
FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL (TSEK) 2019-12-31  2018-12-31 

Eget kapital vid periodens ingång 40 145  67 763 

Emissionskostnader -5 978   

Företrädesemission 64 342   

Återbetalda/inbetalda premier optionsprogram  -  272 

Periodens resultat -23 246   -27 890 

Eget kapital vid periodens utgång 75 263  40 145 
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KASSAFLÖDESANALYS (TSEK) Okt-dec 2019 Okt-dec 2018  Helår 2019 Helår 2018  år 2017 
Den löpande verksamheten     
Rörelseresultat -6 625 -4 928 -23 241 -22 183 
Avskrivningar 1 075 924 3 864 3 287 
Erhållen ränta  - - - - 
Erlagd ränta - -2 -5 -7 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital  

-5 550 -4 006 -19 382 -18 903 

     
Förändringar i varulager  -1 116 -150 -2 753 -1 364 
Förändring i rörelsefordringar 97 -2 015 344 -2 063 
Förändringar i rörelseskulder -4 810 116 -4 107 5 559 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -11 379 -6 055 -25 898 -16 771 
     
Investeringsverksamheten     
Investering i materiella anläggningstillgångar -27 -28 -27 -504 
Investering i finansiella anläggningstillgångar - - -40 - 
Investering i immateriella 
anläggningstillgångar 

-448 -850 -1 025 -4 301 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -475 -878 -1 092 -4 805 
      
Finansieringsverksamheten      
Amortering av lån - - - - 
Upptagna lån - - - - 
Företrädesemission 64 342 - 64 342 - 
Emissionskostnad -4 990 - -5 978 - 
Betalda/Återbetalda optionspremier - 420 - 272 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 59 352 420 58 364 272 
      
Periodens kassaflöde 47 498 -6 513 31 374 -21 304 
Likvida medel vid periodens början 9 437 32 074 25 561 46 865 

Likvida medel vid periodens slut 56 935 25 561 56 935 25 561 
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Sida 12 av 12 
 
 

Finansiell kalender 
Årsredovisning*  02 april 2020 
Kvartal 1, 2020  07 maj 2020 
Årsstämma  07 maj 2020 
Kvartal 2, 2020  18 augusti 2020 
Kvartal 3, 2020  05 november 2020 
Bokslutskommuniké 2020 23 februari 2021    
 
* Publiceras på bolagets hemsida 
 

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 
 
 
 


