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Finansiell sammanfattning  
januari-mars
• Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 

33 832 (17 814) KSEK vilket motsvarade en ökning med 
90% jämfört med motsvarande period 2019.

• Resultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick 
till 1 204 (-2 641) KSEK. Detta motsvarade en EBITDA 
marginal om 3,6% (-14,8%).

• Resultat efter av- och nedskrivningar (EBIT) uppgick till 
82 (-3 660) KSEK vilket motsvarade en EBIT marginal om 
0,2% (-20,5%).

• Periodens resultat per aktie före utspädning var 0,07 SEK och 
periodens resultat per aktie efter utspädning var 0,07 SEK.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten före föränd-
ringar i rörelsekapital uppgick till 161 (-1 834) KSEK. 

• Kassaflödet från investeringar uppgick till -14 243  
(-10 681) KSEK.

• Totala kassaflödet uppgick till -22 700 (-9 560) KSEK. 

• Likvida medel vid periodens utgång uppgick till  
442 553 (149 849) KSEK.

SEDANA MEDICAL, 
DELÅRSRAPPORT, KVARTAL 1, 2020
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VVäässeennttlliiggaa  hhäännddeellsseerr  uunnddeerr  ppeerriiooddeenn  

• I januari inkluderades den sista patienten i den 
registreringsgrundande IsoConDa-studien. Därmed 
har alla 300 patienter inkluderas i den europeiska 
studien för vilken väntas presentera ”top-line” 
resultat under andra kvartalet 2020.  
 

• Sedana Medicals VD Christer Ahlberg avyttrade 
30 000 aktier i bolaget, samt ingick ett 12 månaders 
lock-up avtal för sina resterande 200 000 aktier. Han 
kvarstår därmed som en dedikerad långsiktig ägare.   

 
• Sedana Medical erhöll under januari 

marknadsgodkännande för AnaConDa i Mexico. 
Bolagets mexikanska distributör Goba inleder 
försäljningsarbetet inom de närmsta månaderna och 
Sedana Medical kommer parallellt utvärdera 
möjligheten för en registrering av läkemedlet 
IsoConDa. Goba kommer även att arbeta för en 
registrering av AnaConDa i Colombia.  
 

• Sedana Medical etablerade en egen 
försäljningsorganisation i Benelux. 

 
• Sedana Medical donerar AnaConDa med tillbehör till 

två sjukhus i Wuhan och Zhejiang, Kina, för anti- 
epidemisk användning och utvärdering av effekterna 
av inhalationssedering via AnaConDa på svårt 
Coronavirusdrabbade patienter. 
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Försäljning, 12 mån rullande Försäljningsökning, 12 mån rullande

Väsentliga händelser  
under perioden
• I januari inkluderades den sista  

patienten i den registrerings-
grundande IsoConDa-studien.  
Därmed har alla 300 patienter 
inkluderas i den europeiska studien 
för vilken väntas presentera ”top-line” 
resultat under andra kvartalet 2020.

• Sedana Medicals VD Christer Ahlberg avyttrade 30 000 
aktier i bolaget, samt ingick ett 12 månaders lock-up avtal 
för sina resterande 200 000 aktier. Han kvarstår därmed 
som en dedikerad långsiktig ägare. 

• Sedana Medical erhöll under januari marknadsgodkännande 
för AnaConDa i Mexico. Bolagets mexikanska distributör 
Goba inleder försäljningsarbetet inom de närmsta månader-
na och Sedana Medical kommer parallellt utvärdera möj-
ligheten för en registrering av läkemedlet IsoConDa. Goba 
kommer även att arbeta för en registrering av AnaConDa i 
Colombia.

• Sedana Medical etablerade en egen försäljningsorganisation 
i Benelux.

 90%
ökning jämfört  
med kv 1, 2019
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• Sedana Medical donerar AnaConDa med tillbehör till två 
sjukhus i Wuhan och Zhejiang, Kina, för anti-epidemisk an-
vändning och utvärdering av effekterna av inhalationssede-
ring via AnaConDa på svårt Coronavirusdrabbade patienter.

• Sedana Medical meddelade den 30 mars att bolaget ser en 
ökad efterfrågan av AnaConDa som följd av Covid-19-pan-
demin. Bolaget prognostiserar en försäljningsökning om 
cirka 50 procent för första kvartalet 2020 och cirka 100 
procent för mars månad, jämfört med samma perioder 
föregående år. Sedana Medical ser viss risk för att sam-
manställningen av IsoConDa-studien försenas på grund 
av Covid-19-pandemin till början av tredje kvartalet 2020. 
Det skulle dock inte med nödvändighet innebära att Sedana 
Medicals ansökan om europeiskt marknadsgodkännande 
för läkemedelskandidaten IsoConDa försenas, utan Sedana 
Medical räknar fortsatt med att hålla tidplanen och lämna 
in ansökan i tredje kvartalet, eller tidigt i fjärde kvartalet 
2020 och ett godkännande under andra halvåret 2021.

Väsentliga händelser  
efter periodens utgång
• Då försäljningen under de sista dagarna i mars visade sig bli 

betydligt högre än förväntat, vilket medförde att bolaget redo-
visar en väsentligt högre omsättning för första kvartal et 2020 
än vad som meddelades den 30 mars, meddelade bolaget redan 
6 april i ett pressmeddelande att omsättningen för första kvar-
talet 2020 blev 34 miljoner kronor vilket motsvarar en tillväxt 
runt 90 procent jämfört med samma period förra året.

 2|17

Utsikter 2020 
Sedana Medical har efter kvartalets utgång, under april, 
sett en fortsatt positiv försäljningsutveckling i linje med 
utvecklingen i mars till följd av COVID-19 pandemin. 
Sedana Medical kan inte göra en bedömning av försälj-
ningsutvecklingen för helåret 2020 på grund av osäker-
heten som följer av COVID-19 pandemin.
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Första kvartalet 2020 präglades i hög grad av covid-19-pan-
demin. Med vår behandling kan man säga att vi står mitt i 
händelsernas centrum och det finns ett par anledningar till 
att efterfrågan på vår behandling har stigit kraftigt till följd 
av pandemin.
 
Till att börja med är vår behandling – sedering av mekaniskt 
ventilerade patienter – just den som svåra covid-19-patienter 
behöver. Dessa svårt sjuka intensivvårdspatienter är normalt 
sett ventilerade väldigt länge och sederade i upp till två 
veckor. För att lyckas med en lång och djup sedering krävs 
normalt en blandning av ett flertal intravenösa läkemedel, 
vilket i sig medför risker. Genom att välja inhalerad sedering 
med AnaConDa kan patienten sederas med volatila läkemedel 
(som tex. isofluran) som möjliggör en djup, säker och effektiv 
sedering och dessutom frigör sprutpumpskapacitet som blivit 
en bristvara inom intensivvården under pandemin. 
 

Långtidssederade patienter som blivit intravenöst sederade 
är dessutom ofta svåra att väcka. Det kan ta mycket lång tid, 
upp till flera dagar. Med inhalerad sedering vaknar patienten 
inom loppet av några minuter, som mest inom en timme, oav-
sett sederingstid. Detta eftersom isofluran inte metaboliseras 
i kroppens organ, utan utsöndras via lungorna och patientens 
utandning, med minimal nedbrytning i kroppen. Patienterna 
vaknar oftast enkelt och är relativt alerta efter inhalations-
sedering, vilket frigör resurser från vården som vanligtvis tar 
hand om uppvaknande patienter med biverkningar som deliri-
um, hallucinationer, mardrömmar, demensliknande tillstånd 
och agitation. Genom ett snabbare och enklare uppvaknande 
kan patientflödet på intensivvårdsavdelningen ökas, vilket 
varit viktigt under pandemin när tillgången till intensivvårds-
bäddar varit begränsad. 
 

 Vi omsatte  
 34 miljoner 
kronor, vilket är 
nära en fördubbling 
jämfört med samma 
period förra året.

VD HAR ORDET
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Ytterligare en egenskap hos inhalerad sedering som också dri-
vit efterfrågan på AnaConDa är den potentiella antiinflamma-
toriska effekt som tidigare visats i studier på ARDS patienter. 
Teorin är att inhalerad sedering minskar inflammationen i 
lungorna vilket förbättrar syreupptaget. ARDS (Acute Respi-
ratory Distress Syndrome) eller lungsvikt är det tillstånd som 
ofta drabbar de svårast sjuka covid-19-patienterna. I oktober 
förra året meddelade vi att Sedana Medical delfinansierar 
världens största multicenterstudie på 700 ARDS-patienter för 
att visa att inhalationssedering med AnaConDa har lung-
protektiva egenskaper, ger förkortad ventilatortid och högre 
överlevnad.  
 
Sammantaget ökade efterfrågan i kvartalet dramatiskt. Vi 
omsatte 34 miljoner kronor, vilket är nära en fördubbling 
jämfört med samma period förra året. Den starka och snabba 
försäljningsökningen har ställt bolaget inför ett antal positiva 
utmaningar. Pandemin har visserligen försvårat våra kontak-
ter med kunder, men som ett svar på det initierade vi i kvar-
talet vår e-learning-plattform som finns på vår hemsida, och 
som utvecklats tidigare men som nu lanserades snabbare än 
först tänkt. Att utbilda nya kunder via web och telefon är nytt 
för oss, och vi har arbetat en hel del med hur den processen 
kan skalas upp. 
 
Vi har också arbetat en hel del med att säkerställa vår leve-
ranskapacitet. Både vår kontraktstillverkare i Malaysia och 
andra globala underleverantörer har haft produktions- och 
leveransrestriktioner, men i ett nära samarbete har vi både 
lyckats få undantag för fortsatt och utökad produktion, och 
för utförsel ur produktionslandet. För att möta den starka 
efterfrågan hos våra kunder har vi på ett ansvarsfullt sätt 
delat upp våra leveranser för att inte riskera att vissa sjukhus 
står utan produkter samtidigt som det byggs upp lager på 
andra ställen. Hittills har vi lyckats leverera enligt kundernas 
förväntan. 
 
Intresset för vår behandling har minst sagt ökat kraftigt som 
följd av pandemin. Både volymerna och efterfrågan går upp 
och det kommer in förfrågningar både från befintliga och nya 
marknader. 

Som exempel öppnade vi i februari upp en egen direktför-
säljningsorganisation i Benelux och försäljningen kom igång 
rekordsnabbt. I Italien, där vi ännu inte har en egen direktför-
säljningsorganisation, fick vi i kvartalet ett antal nya kunder 
och i marknader som Storbritannien, Spanien, Norden och 
Frankrike ser vi stark efterfrågan. Tyskland är fortsatt vår 
största marknad och även där har efterfrågan ökat markant.
 
Dessutom får vi just nu ett antal förfrågningar kring kliniska 
studier, retrospektiva datainsamlingar och andra studier för 
att ytterligare klarlägga fördelarna med inhalerad sedering. 
Det är naturligtvis oerhört glädjande samtidigt som det tar 
en del administrativa resurser i anspråk. Vi försöker prioritera 
klokt mellan alla de förslag och propåer som kommer till oss. 
Sedana Medical har tidigare givit stöd till studier som, utöver 
de egna registreringsgrundande studierna, långsiktigt bidrar 
till ett starkt vetenskapligt stöd för inhalationssedering med 
AnaConDa. 
 
En av kvartalets viktigaste milstolpar var att den sista 
patienten i januari inkluderades i vår registreringsgrundande 
IsoConDa-studie. I ljuset av pandemin är vi glada att den 
kliniska delen av studien hann avslutas i januari. Dock kvarstår 
administrationen, att gå igenom data, och eftersom acces-
sen till våra prövare av naturliga skäl begränsats i och med 
pandemin ser vi som tidigare meddelats viss risk för att sam-
manställningen av studien försenas något. Vi räknar med att 
topline-resultatet kan presenteras i slutet av andra kvartalet 
eller tidigt i tredje kvartalet i år. Vi räknar dock fortsatt med 
att hålla tidplanen och lämna in ansökan i tredje kvartalet, 
eller tidigt i fjärde kvartalet 2020 och att vi på så sätt skulle 
kunna få ett godkännande under andra halvåret 2021. 
 
Sammantaget har kvartalet varit oerhört intensivt. Effekterna 
av covid-19-pandemin på människors liv och hälsa kan vara 
förödande och det är väldigt givande att få arbeta på ett bolag 
som kan vara till hjälp i denna globala utmaning. Pandemin 
har accelererat intresset för vår behandling och i skrivande 
stund ser vi ingen avmattning i detta. Jag ser fram emot att 
återkomma till er. 
 
Christer Ahlberg, VD och koncernchef
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SEDANA MEDICAL är en svensk medicinteknikkoncern på väg 
att även bli en läkemedelskoncern. Sedana Medical utvecklar, 
tillverkar och säljer den medicintekniska produkten AnaConDa 
samt tillbehör till denna. AnaConDa bygger på en patenterad 
teknologi för förgasning och reflektion av anestesigaser.  
Produkten är godkänd för administration av inhalations-
aneste tikum i flera länder i världen och används idag bl a av 
intensivvårdskliniker. 

En större klinisk registreringsstudie pågår för att få läkeme-
delskandidaten IsoConDa® (isofluran) godkänt för inhala-
tionssedering inom intensivvården i Europa tillsammans med 
AnaConDa. Bolaget har påbörjat ett registreringsarbete för 
AnaConDa och IsoConDa i USA samt undersöker för närvaran-
de även registreringsmöjligheter för IsoConDa i Japan.

Sedana Medical bedriver egen försäljningsverksamhet från ett 
antal länder i Europa via dotterbolag och filialer till moder-
bolaget, Sedana Medical AB (publ). Tyskland är i särklass 
koncernens största marknad med över 85% av den totala 
omsättningen. 

Bolaget bedriver forskning och utveckling av medicinteknik på 
Irland. Sedana Medicals huvudkontor är baserat i Stockholm, 
Sverige. I juni 2017 noterades bolagets aktie på Nasdaq First 
North Growth Market Sweden’s handelsplats. 

STÖRSTA AKTIEÄGARNA VID PERIODENS UTGÅNG 

Aktieägandet i bolaget vid utgången av perioden:

SEDANA MEDICAL I KORTHET

Sedana Medical, delårsrapport, kvartal 1, januari-mars 2020 
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utvecklar, tillverkar och säljer den medicintekniska 
produkten AnaConDa samt tillbehör till denna. 
AnaConDa bygger på en patenterad teknologi för 
förgasning och reflektion av anestesigaser. Produkten 
är godkänd för administration av inhalations-
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SSttöörrssttaa  aakkttiieeääggaarrnnaa  vviidd  ppeerriiooddeennss  
uuttggåånngg  
  
Aktieägandet i bolaget vid utgången av perioden:  
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Registreringsutveckling
REGISTRERINGEN AV LÄKEMEDLET ISOCONDA® (ISOFLURAN) 

I EUROPA

Arbetet med att registrera läkemedelskandidaten IsoConDa i 
Europa pågår. Den, tillsammans med AnaConDa, kommer att 
ge oss tillgång till hela potentialen i marknaden för inhala-
tionssedering. För att lyckas med detta har bolaget initierat en 
klinisk registreringsstudie i Tyskland och Slovenien där man 
efter årsskiftet 2019/2020 meddelade att sista patienten 
hade rekryterats. Resultatet av den kliniska studien kommer 
att presenteras under Q2 eller tidigt under Q3 och ligga till 
grund för marknadsföringstillståndet. 

Bolaget planerar att lämna in ansökan om marknadsgodkän-
nande av IsoConDa i 16 europeiska länder i en första ansök-
ningsrunda under Q3 eller början av Q4 2020 och förväntar sig 
en registrering av IsoConDa i Europa under andra halvan av 
2021. 

REGISTRERINGSSTUDIEN ISOCONDA

För den kliniska registreringsstudien, som är nödvändig för en 
komplett dossier, pågår nu ett administrativt efterarbete med 
sammanställning och analys. Studien är även nödvändig för att 
ge oss möjlighet att marknadsföra inhalationssedering utan 
restriktioner i Europa. 

Interimanalysen för vår registreringsgrundande fas III-studie 
(som syftar till att få IsoConDa godkänd för inhalationssede-
ring inom intensivvården i Europa) visade mindre variationer 

VERKSAMHETENS UTVECKLING  
UNDER PERIODEN

i effekt än förväntat. Studien behövde endast omfatta totalt 
300 patienter istället för initialt uppskattade 550 patienter. I 
januari 2020 rekryterades den sista av de 300 patienterna som 
krävdes för studien, vilket var en viktig milstolpe för bolaget. 

I februari 2019 fick Sedana Medical godkänt för studieplanen 
på barn (PIP, Paediatric Investigation Plan) av den europeiska 
läkemedelsmyndighetens pediatriska kommitté, PDCO. God-
kännandet är viktigt då genomförandet av studier på barn är 
en av förutsättningarna för att erhålla 10 års marknadsexklu-
sivitet i Europa. Studien kommer att initieras under 2020 i fyra 
europeiska länder: Sverige, Tyskland, Frankrike och Spanien. 
Studien behöver inte vara avslutad för att erhålla marknads-
exklusivitet. Godkännandet innebär också att AnaConDa kan 
användas på patienter med gravt nedsatt lungfunktion.
 
AnaConDa har också fått godkännande av det europeiska 
certifieringsorganet (notifying body) BSI Group för använd-
ning på barn. Detta godkännande är också en förutsättning för 
att genomföra studien på barn. Godkännandet innebär också 
att AnaConDa kan användas på patienter med gravt nedsatt 
lungfunktion.

REGISTRERINGSARBETE AV ANACONDA OCH ISOCONDA I USA

Marknadspotentialen för inhalationssedering inom intensiv-
vård i USA är cirka 10 miljarder kronor årligen. Arbetet med 
registreringen av inhalationssedering inklusive både AnaCon-
Da och IsoConDa pågår för fullt. Under 2019 kunde bolaget 
meddela resultatet av det så kallade pre-IND-mötet som 
genomfördes hos FDA i mars samma år. Sammantaget förhöll 

AnaConDa på den tyska 
offentliga Tv-kanalen 
2DF under mars 2020.
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sig FDA positiva till registreringen av IsoConDa och AnaConDa 
som kombinationsprodukt i USA. Mötet bekräftade bolagets 
uppskattning om tiden och kostnaden för en registrering som 
väntas kunna ske år 2024. 

Tack vare att läkemedelssubstansen isofluran funnits i 
årtionden har FDA accepterat att Sedana Medical tar en väg 
till registrering, 505 (b) (2), som något förenklat tillåter 
användandet av tidigare insamlade data. Eftersom registre-
ringskraven skärpts under åren som gått sedan isofluran först 
registrerades behöver Sedana Medical kompletta nuvarande 
dokumentation och lägga till fler data som ska godkännas av 
FDA; bland annat toxi-kologiska djurstudier och en ’human 
factors’-validering. Sedana Medical kommer också att behöva 
göra två kliniska, randomiserade och dubbelblinda studier som 
ska bekräfta och säkerställa effekt och säkerhet. Patient- 
antalet som behövs för båda studierna tillsammans är 
samma som Sedana Medical initialt hade som krav i den 
europeiska studien, det vill säga 300–550 patienter. Dessa 
patienter kommer också att ingå i en säkerhetsdatabas om 
500 isofluran-patienter. Arbetet med human factors valide-
ring pågår tillsammans med Beth Israel Deaconess Medical 
Center (BIDMC) vid Harvard Medical School i USA. Förarbetet 
för tox-studierna är också påbörjade tillsammans med ett 
specialist CRO bolag.

REGISTRERINGSARBETE AV ANACONDA OCH ISOCONDA I JAPAN

Under november 2018 erhöll Sedana Medical godkännande 
av AnaConDa i Japan. Godkännandet innebär att AnaConDa 
får marknadsföras, säljas och användas för administrering 
av flyktiga anestesiläkemedel för mekaniskt ventilerade pa-
tienter i Japan. För att kunna få tillgång till hela den japanska 
marknadens fulla potential på drygt 1 miljon ventilerade 
behandlingsdygn årligen inom intensivvården måste också 
subventionering av pris för terapin samt registrering av 
läkemedelskandidaten IsoConDa säkerställas. Vi undersöker 
nu de olika registreringsalternativ för IsoConDa som finns för 
oss i Japan och räknar med att träffa den japanska läkeme-
delsmyndigheten i ett officiellt möte under 2020, efter att 
den europeiska dossiern är färdigställd, för att tydliggöra de 
japanska kraven för ett godkännande av IsoConDa. 

Marknadsuppbyggnad
Den av Bolaget uppskattade totala marknadspotentialen för 
inhalationssedering inom intensivvård uppgår till 20–30 miljar-
der kronor årligen. Europa och USA är två viktiga marknader. 
De patienter som sederas på grund av mekanisk ventilering på 
intensivvården är dock globalt jämnt fördelade mellan USA, 
Europa och Asien.

Arbetet med att öka kännedomen och användningen av Ana-
ConDa-teknologin och att etablera oss i flera länder i Europa 
fortlöper. Planen är att vara representerade på flera europe-
iska marknader med upparbetade nätverk och referenskliniker 
när godkännandet av IsoConDa kommer för att snabbt kunna 
penetrera marknaden.

Tack vare tydliggörande i registreringsprocessen i USA och 
tidsplaneringen för Europa samt framgångarna i Asien kan 
vi nu i snabb takt arbeta vidare enligt fastlagd plan både för 
Europa, USA och Asien. 

Vi avser att sätta upp ett bolag i USA för att i egen regi kunna 
genomföra arbetet med studier, registrering och market-ac-
cess. Runt år 2022 beslutar vi om vi avser att lansera själva 
eller tillsammans med lokal partner.

Under 2019 startade vi en forskningsstiftelse, Sedana Medical 
Research Foundation, som utgör en unik möjlighet för det 
vetenskapliga samfundet att öka kunskapen om sedering av 
kritiskt sjuka patienter 

Vi arbetar kontinuerligt nära akademin för att hitta intres-
santa projekt för att på så sätt lyfta fram terapins fördelar 
jämfört med intravenös behandling. Det senaste exemplet 
är att bolaget sponsrar världens största multicenterstudie 
med AnaConDa i Frankrike. Studiens primära syfte är att visa 
att inhalationssedering med AnaConDa har lungprotektiva 
egenskaper, ger förkortad ventilatortid och högre överlevnad 
hos svårt lungsjuka intensivvårdspatienter jämfört med IV 
behandling.    

Vi arbetar också aktivt med att knyta banden tätare till viktiga 
opinionsledare (Key Opinion Leaders) och akademin för att 
bättre förstå regionala skillnader och få en djupare förståelse 
kring de kliniska processerna i respektive land. 

Marknadsmässigt deltar vi regelbundet i nationella och 
internationella vetenskapliga intensivvårdskonferenser och 
kongresser där vi ofta arrangerar välbesökta vetenskapliga 
symposier inom området inhalationssedering.  

Den totala försäljningsökningen var 90% i första kvartalet 
2020, väl i linje med vårt mål att växa 20% per år fram till 
registreringen av IsoConDa i Europa. Anledningen till den 
höga försäljningsökningen var den extremt ökade efterfrågan 
på AnaConDa i och med covid-19 pandemin.

Tre år efter registreringen av IsoConDa i Europa är vår ambi-
tion att årsomsättningen ska överstiga 500 MSEK i Europa och 
EBITDA marginalen skall vara cirka 40%.



SEDANA MEDICAL Q1 2020 | SID 9

INTÄKTER

Under första kvartalet uppgick koncernens totala rörelsein-
täkter till 36 031 (18 619) KSEK motsvarande en ökning om 
17 412 KSEK eller 94%. Ökningen är huvudsakligen hänförlig 
till en ökning i nettoomsättningen om 16 018 KSEK eller 90%. 
Koncernens försäljning är nästan uteslutande i EUR och mot-
svarande försäljningsökning rensad för valutafluktuationer 
var 86%.
 
Anledningen till den extrema försäljningsökningen var den 
enorma efterfrågan på AnaConDa i och med covid-19 pande-
min. Vidare innehåller intäkterna för första kvartalet övriga 
rörelseintäkter om 2 200 (805) KSEK och består i huvudsak av 
positiva valutakursdifferenser.

HANDELSVAROR

Kostnaden för handelsvaror uppgick under första kvartalet till 
10 206 (5 411) KSEK, vilket motsvarar en ökning med 4 796 
KSEK eller 89%. Ökningen i kostnadsposten handelsvaror 
beror på den ökade försäljningen.

ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER

Övriga externa kostnader uppgick under kvartalet till 10 868 
(6 782) KSEK, vilket motsvarar en ökning om 4 086 KSEK eller 
60%. I posten övriga externa kostnader ingår bland annat 
konsultarvoden, försäljnings- och marknadsföringskostnader, 
kostnader för redovisningstjänster och revision, resekost-
nader, patentkostnader samt vissa materialkostnader för 

forskning. Ökningen i posten övriga externa kostnader under 
första kvartalet beror i huvudsak på en ökning i kostnader för 
försäljning och marknad. Generellt finns även en ökning i övriga 
kostnadsslag i och med att företaget växer och förbereder för 
lansering av IsoConDa.

PERSONALKOSTNADER

Personalkostnaderna i koncernen uppgick till 12 516 
(8 622) KSEK under första kvartalet, vilket motsvarar en 
ökning om 3 894 KSEK eller 45%. Under första kvartalet hade 
koncernen i medelantal 46 anställda vilket var en ökning med 
9 anställda jämfört med samma period 2019. Huvudsakliga 
förklaringen till personalkostnadsökningen är en uppbyggnad 
av marknads- och försäljnings-organisationen samt medical  
affairs, regulatorisk och kvalitetsorganisation inför registre-
ringen och följande lansering av IsoConDa. 

AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

Avskrivningar uppgick under första kvartalet till 1 122  
(1 019) KSEK vilket motsvarar en ökning om 103 KSEK eller 10%. 
Avskrivningarna avser materiella anläggningstillgångar samt 
avskrivning av den egna upparbetade tillgången AnaConDa-S. 

RÖRELSERESULTAT 

Koncernens rörelseresultat under första kvartalet uppgick till 
82 (-3 660) KSEK. Detta motsvarar en resultatförbättring om 
3 742 KSEK eller 102%. Det positiva resultatet förklaras av den 
kraftiga försäljningsökningen under kvartalet. 

Finansiell översikt januari – mars 2020

Sedana Medical, delårsrapport, kvartal 1, januari-mars 2020 

 

FFiinnaannssiieellll  öövveerrssiikktt,,  jjaannuuaarrii  ––  mmaarrss  22002200  

    
IInnttääkktteerr  
Under första kvartalet uppgick koncernens totala 
rörelseintäkter till 36 031 (18 619) KSEK motsvarande en 
ökning om 17 412 KSEK eller 94%. Ökningen är 
huvudsakligen hänförlig till en ökning i netto-
omsättningen om 16 018 KSEK eller 90%. Koncernens 
försäljning är nästan uteslutande i EUR och motsvarande 
försäljningsökning rensad för valutafluktuationer var 86%. 
Anledningen till den extrema försäljningsökningen var 
den enorma efterfrågan på AnaConDa i och med covid-19 
pandemin. Vidare innehåller intäkterna för första 
kvartalet övriga rörelseintäkter om 2 200 (805) KSEK och 
består i huvudsak av positiva valutakursdifferenser. 
 

HHaannddeellssvvaarroorr  
Kostnaden för handelsvaror uppgick under första 
kvartalet till 10 206 (5 411) KSEK, vilket motsvarar en 
ökning med 4 796 KSEK eller 89%. Ökningen i 
kostnadsposten handelsvaror beror på den ökade 
försäljningen. 

ÖÖvvrriiggaa  eexxtteerrnnaa  kkoossttnnaaddeerr  
Övriga externa kostnader uppgick under kvartalet till  
10 868 (6 782) KSEK, vilket motsvarar en ökning om  
4 086 KSEK eller 60%. I posten övriga externa kostnader 
ingår bland annat konsultarvoden, försäljnings- och 
marknadsföringskostnader, kostnader för redovisnings-
tjänster och revision, resekostnader, patentkostnader 
samt vissa materialkostnader för forskning. Ökningen i 

posten övriga externa kostnader under första kvartalet 
beror i huvudsak på en ökning i kostnader för försäljning 
och marknad. Generellt finns även en ökning i övriga 
kostnadsslag i och med att företaget växer och 
förbereder för lansering av IsoConDa. 
 

PPeerrssoonnaallkkoossttnnaaddeerr  
Personalkostnaderna i koncernen uppgick till 12 516 
(8 622) KSEK under första kvartalet, vilket motsvarar en 
ökning om 3 894 KSEK eller 45%. Under första kvartalet 
hade koncernen i medelantal 46 anställda vilket var en 
ökning med 9 anställda jämfört med samma period 2019. 
Huvudsakliga förklaringen till personalkostnadsökningen 
är en uppbyggnad av marknads- och försäljnings-
organisationen samt medical affairs, regulatorisk och 
kvalitetsorganisation inför registreringen och följande 
lansering av IsoConDa.  
 

AAvvsskkrriivvnniinnggaarr  oocchh  nneeddsskkrriivvnniinnggaarr  
Avskrivningar uppgick under första kvartalet till 1 122  
(1 019) KSEK vilket motsvarar en ökning om 103 KSEK 
eller 10%. Avskrivningarna avser materiella anläggnings-
tillgångar samt avskrivning av den egna upparbetade 
tillgången AnaConDa-S.  

RRöörreellsseerreessuullttaatt    
Koncernens rörelseresultat under första kvartalet uppgick 
till 82 (-3 660) KSEK. Detta motsvarar en 
resultatförbättring om 3 742 KSEK eller 102%. Det 

KKoonncceerrnneennss  ssiiffffrroorr  ii  ssaammmmaannddrraagg HHeellåårr
((SSEEKK)) 22002200 22001199 22001199
Nettoomsättning 33 831 545 17 813 621 71 645 560
Bruttomarginal 23 625 051 12 402 909 52 413 138
Bruttomarginal % 69,8% 69,6% 73,2%
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) 1 204 478 -2 641 097 -12 978 931
Rörelseresultat (EBIT) 82 257 -3 660 017 -17 167 338
Resultat efter finansiella poster 2 234 359 -2 525 028 -16 943 447
Periodens resultat 1 701 989 -2 970 608 -16 357 771
EBITDA % 3,6% -14,8% -18,1%
Rörelsemarginal (EBIT) % 0,2% -20,5% -24,0%
Resultat i % av nettoomsättning 5,0% -16,7% -22,8%
Balansomslutning 594 452 468 230 092 054 593 251 393
Eget kapital 570 110 720 215 034 379 569 379 821
Soliditet % 95,9% 93,5% 96,0%
Kassalikviditet % 1924,1% 1048,5% 2007,2%
Medeltal heltidsanställda under perioden 46 37 39
Genomsnittligt antal aktier före utspädning 22 736 591 19 216 591 20 946 591
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 22 995 078 20 150 740 21 940 740
Antal aktier i slutet av perioden före utspädning 22 736 591 19 276 591 22 736 591
Antal aktier i slutet av perioden efter utspädning 22 995 078 20 150 740 23 135 825
Periodens resultat per aktie före utspädning 1) 0,07 -0,15 -0,78
Periodens resultat per aktie efter utspädning 1) 0,07 -0,15 -0,78

1) Baserat på genomsnittligt antal aktier för perioden.

KKvvaarrttaall  11
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FINANSIELLA POSTER 

Finansnettot uppgick till 2 152 (1 135) KSEK under första 
kvartalet. Finansnettot förklaras främst av positiva valuta-
kursdifferenser.

SKATT

Koncernen redovisade en skattekostnad om 532 (446) KSEK 
under första kvartalet. Skattekostnaden för kvartalet förkla-
ras främst av förändringar i uppskjuten skatt. 

RESULTAT EFTER SKATT

Koncernen redovisade ett resultat efter skatt om 1 702  
(-2 971) KSEK för kvartalet, en förbättring med 4 673 KSEK 
eller 157%. Resultatförbättringen beror i första hand på det 
positiva rörelseresultatet samt det positiva finansnettot. 

EGET KAPITAL OCH SKULDSÄTTNING

Eget kapital i koncernen uppgick per den 31 mars 2020 till 
570 111 (215 034) KSEK, motsvarade en ökning om 355 076 
KSEK. Ökningen beror främst på den nyemission som gjordes 
under fjärde kvartalet 2019 då moderbolaget i koncernen 
tillfördes nytt kapital om 375 MSEK.

Kortfristiga skulder i koncernen uppgick vid periodens utgång 
till 24 342 (15 129) KSEK och utgjordes huvudsakligen av 
upplupna kostnader 11 286 (7 599) KSEK samt leverantörs-
skulder 5 862 (4 400) KSEK. 

LIKVIDA MEDEL OCH KASSAFLÖDE

Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 442 553 
(149 849) KSEK. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten innan föränd-
ring av rörelsekapital var 161 (-1 834) KSEK för det första 
kvartalet.  
 
Kassaflödet från den löpande verksamheten inklusive för-
ändringen av rörelsekapitalet uppgick till -8 457 (837) KSEK. 
Rörelsekapitalets förändring i jämförelse med samma period 
föregående år beror främst på en ökning av rörelsefordringar 
till följd av den extrema försäljningsökningen under kvartalet. 
 
Kassaflödet från investeringar uppgick till -14 243  
(-10 681) KSEK och består till övervägande delen av förvärv 
av immateriella anläggningstillgångar där största delarna 
avser balanserade utvecklingskostnader för den kliniska stu-
dien och registreringsarbetet av IsoConDa EU, toxikologiska 
studier samt registreringsarbetet av AnaConDa och IsoConDa 
i USA samt kostnader avseende förberedelser i IsoConDa 
barnstudien i EU. 
 
Totala kassaflödet för kvartalet uppgick till -22 700  
(-9 560) KSEK. 

MODERBOLAGET

Sedana Medical AB (publ), org.nr. 556670–2519, är moder-
bolag i koncernen. Verksamheten utgörs av klinisk utveckling, 
försäljnings- samt administrativa och företagsledande funk-
tioner. Moderbolaget innehåller en filial i Spanien där verksam-
heten utgörs av försäljning av produkter.  
 
Moderbolagets totala intäkter uppgick till 12 707 (20 534) 
KSEK för det första kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till 
-5 535 (-4 430) KSEK vilket motsvarar en minskning med 
1 105 KSEK. Finansnettot uppgick under kvartalet till 2 579 
(1 359) KSEK. Periodens resultat för första kvartalet uppgick 
till -2 956 (-3 136) KSEK.  
 
Eget kapital i moderbolaget, Sedana Medical AB (publ), 
uppgick per den 31 mars 2020 till 578 581 (225 802) KSEK, 
motsvarande en ökning om 352 778 KSEK. Aktiekapitalet 
uppgick till 2 274 (1 929) KSEK, en ökning med 345 KSEK. 
Ökningen i eget kapital beror främst på den nyemission som 
gjordes under fjärde kvartalet 2019 då bolaget tillfördes nytt 
kapital om 375 MSEK.  
 
Likvida medel uppgick till 426 014 (148 865) KSEK, en ökning 
med 277 149 KSEK vilken i huvudsak beror på nyemissionen 
under 2019. 

Övriga upplysningar
TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Transaktioner med närstående sker till marknadsmässiga vill-
kor. Under första kvartalet har dotterbolaget Sedana Medical 
Ltd. köpt varor till ett värde av 2 355 KSEK av Lismed Ltd., ett 
bolag närstående R&D chefen och ägaren Ron Farrell.
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KKoonncceerrnneennss  rreessuullttaattrrääkknniinngg

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

((SSEEKK)) Not 22002200 22001199 22001199
 
RRöörreellsseennss  iinnttääkktteerr
Nettoomsättning 33 831 545 17 813 621 71 645 560
Övriga rörelseintäkter 2 199 707 805 344 2 092 091
 36 031 252 18 618 965 73 737 651
RRöörreellsseennss  kkoossttnnaaddeerr
Handelsvaror -10 206 494 -5 410 712 -19 232 422
Övriga externa kostnader -10 868 192 -6 781 760 -27 122 384
Personalkostnader -12 516 012 -8 621 596 -38 044 873
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar -1 122 221 -1 018 920 -4 188 407
Övriga rörelsekostnader -1 236 076 -445 994 -2 316 903
RRöörreellsseerreessuullttaatt 8822  225577 --33  666600  001177 --1177  116677  333388

RReessuullttaatt  ffrråånn  ffiinnaannssiieellllaa  ppoosstteerr
Ränteintäkter och liknande resultatposter 2 232 757 1 376 006 2 455 804
Räntekostnader och liknande resultatposter -80 655 -241 017 -2 231 913
RReessuullttaatt  eefftteerr  ffiinnaannssiieellllaa  ppoosstteerr 22  223344  335599 --22  552255  002288 --1166  994433  444477

RReessuullttaatt  fföörree  sskkaatttt 22  223344  335599 --22  552255  002288 --1166  994433  444477

Skatt -532 370 -445 580 585 676
PPeerriiooddeennss  rreessuullttaatt 11  770011  998899 --22  997700  660088 --1166  335577  777711

PPeerriiooddeennss  rreessuullttaatt  ppeerr  aakkttiiee
Innan utspädning 0,07 -0,15 -0,78
Efter utspädning 0,07 -0,15 -0,78
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KKoonncceerrnneennss  bbaallaannssrrääkknniinngg  

  

  

  

  

3311  ddeecceemmbbeerr
((SSEEKK)) Not 22002200 22001199 22001199
 
TTIILLLLGGÅÅNNGGAARR
AAnnllääggggnniinnggssttiillllggåånnggaarr
IImmmmaatteerriieellllaa  aannllääggggnniinnggssttiillllggåånnggaarr
Balanserade utgifter för forskning m.m. 109 214 441 55 968 043 95 486 865
Koncessioner, patent, licenser o likn 4 053 658 5 127 351 4 160 440

113 268 099 61 095 394 99 647 305
MMaatteerriieellllaa  aannllääggggnniinnggssttiillllggåånnggaarr
Byggnader och mark 0 44 502 11 133
Maskiner och andra tekniska anläggningar 4 526 924 4 527 440 4 384 935
Inventarier, verktyg och installationer 482 996 484 645 477 945

5 009 920 5 056 587 4 874 013
FFiinnaannssiieellllaa  aannllääggggnniinnggssttiillllggåånnggaarr
Uppskjuten skattefordran 1 735 070 1 138 956 2 204 593
Andra långfristiga fordringar 45 441 0 0

1 780 511 1 138 956 2 204 593
 
SSuummmmaa  aannllääggggnniinnggssttiillllggåånnggaarr 112200  005588  553300 6677  229900  993377 110066  772255  991111

OOmmssäättttnniinnggssttiillllggåånnggaarr
VVaarruullaaggeerr  mm  mm
Färdiga varor och handelsvaror 6 035 432 4 167 208 7 378 333
Förskott till leverantörer 0 3 085
 6 035 432 4 170 293 7 378 333
KKoorrttffrriissttiiggaa  ffoorrddrriinnggaarr
Kundfordringar 18 417 950 6 131 537 6 467 002
Skattefordringar 6 428 21 669 6 052
Övriga fordringar 2 486 889 1 377 983 3 502 816
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 894 437 1 250 734 4 611 266
 25 805 704 8 781 923 14 587 136

KKaassssaa  oocchh  bbaannkk 442 552 802 149 848 901 464 560 013

SSuummmmaa  oommssäättttnniinnggssttiillllggåånnggaarr 447744  339933  993388 116622  880011  111177 448866  552255  448822

SSUUMMMMAA  TTIILLLLGGÅÅNNGGAARR 559944  445522  446688 223300  009922  005544 559933  225511  339933

3311  ddeecceemmbbeerr
((SSEEKK)) Not 22002200 22001199 22001199 
EEGGEETT  KKAAPPIITTAALL  OOCCHH  SSKKUULLDDEERR
EEggeett  kkaappiittaall
Aktiekapital 2 273 659 1 929 127 2 273 659
Annat eget kapital inklusive periodens resultat 567 837 061 213 105 252 567 106 162

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 570 110 720 215 034 379 569 379 821

SSuummmmaa  eeggeett  kkaappiittaall 557700  111100  772200 221155  003344  337799 556699  337799  882211

KKoorrttffrriissttiiggaa  sskkuullddeerr
Leverantörsskulder 5 862 452 4 399 634 11 004 088
Skatteskulder 1 296 200 566 107 1 253 731
Övriga kortfristiga skulder 5 897 465 2 564 606 3 347 110
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 285 631 7 598 716 8 266 643
 24 341 748 15 129 063 23 871 572

SSUUMMMMAA  EEGGEETT  KKAAPPIITTAALL  OOCCHH  SSKKUULLDDEERR 559944  445522  446688 223300  009922  005544 559933  225511  339933

3311  mmaarrss

3311  mmaarrss

 11|18 



SEDANA MEDICAL Q1 2020 | SID 13

Sedana Medical, delårsrapport, kvartal 1, januari-mars 2020 

 

KKoonncceerrnneennss  fföörräännddrriinngg  ii  eeggeett  kkaappiittaall

  

  

KKoonncceerrnneennss  kkaassssaaffllööddeessaannaallyyss 

 

 

  

((SSEEKK)) Not 22002200 22001199 22001199
IInnggååeennddee  eeggeett  kkaappiittaall  eennlliiggtt  ffaassttssttäälllldd  bbaallaannssrrääkknniinngg 569 379 821 217 811 282 217 811 282

FFöörräännddrriinnggaarr  ii  rreeddoovviissaaddee  vväärrddeenn  ssoomm  rreeddoovviissaass  ddiirreekktt  mmoott  
eeggeett  kkaappiittaall
Periodens omräkningsdifferens -971 090 -91 295 -117 181

TTrraannssaakkttiioonneerr  mmeedd  kkoonncceerrnneennss  ääggaarree
Nyemission 0 300 000 376 742 000
Emissionskostnader 0 -15 000 -10 114 866
Erhållen premie för teckning av teckningsoptioner 0 0 1 746 138
Kostnader för teckningsoptionsprogram 0 0 -329 781

Periodens resultat 1 701 989 -2 970 608 -16 357 771

UUttggååeennddee  eeggeett  kkaappiittaall 557700  111100  772200 221155  003344  337799 556699  337799  882211

HHeellåårrKKvvaarrttaall  11

((SSEEKK)) Not 22002200 22001199 22001199

DDeenn  llööppaannddee  vveerrkkssaammhheetteenn
Rörelseresultat 82 257 -3 660 017 -17 167 338
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m 0
Avskrivningar, nedskrivningar och realisationsvinster- och förluster 
på anläggningstillgångar 1 417 740 1 519 919 5 558 046
Valutakursdifferenser -1 197 284 -37 087 282 053
Övriga ej kassaflödespåverkande poster 0 0 0
 302 713 -2 177 185 -11 327 239

Erhållen ränta 530 0 3 074
Erlagd ränta -78 913 -2 298 -6 950
Betald skatt -62 847 345 498 257 272
KKaassssaaffllööddee  ffrråånn  ddeenn  llööppaannddee  vveerrkkssaammhheetteenn  fföörree  fföörräännddrriinnggaarr  
aavv  rröörreellsseekkaappiittaall

116611  448833 --11  883333  998855 --1111  007733  884433

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager 1 222 638 2 084 470 -1 076 586
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -10 699 780 -811 030 -6 706 564
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder 858 844 1 397 253 10 156 788
KKaassssaaffllööddee  ffrråånn  ddeenn  llööppaannddee  vveerrkkssaammhheetteenn --88  445566  881144 883366  770088 --88  770000  220055

IInnvveesstteerriinnggssvveerrkkssaammhheetteenn
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -13 362 166 -9 826 526 -49 839 056
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -880 584 -854 776 -4 292 642
KKaassssaaffllööddee  ffrråånn  iinnvveesstteerriinnggssvveerrkkssaammhheetteenn --1144  224422  775500 --1100  668811  330033 --5544  113311  669988

FFiinnaannssiieerriinnggssvveerrkkssaammhheetteenn
Nyemission 0 300 000 376 742 000
Emissionskostnader 0 -15 000 -10 114 866
Erhållen premie för teckning av teckningsoptioner 0 0 1 746 138
Kostnader för teckningsoptionsprogram 0 0 -329 781
KKaassssaaffllööddee  ffrråånn  ffiinnaannssiieerriinnggssvveerrkkssaammhheetteenn 00 228855  000000 336688  004433  449911

PPeerriiooddeennss  kkaassssaaffllööddee --2222  669999  556655 --99  555599  559955 330055  221111  558899

LLiikkvviiddaa  mmeeddeell  vviidd  ppeerriiooddeennss  bböörrjjaann 446644  556600  001133 115599  335500  667777 115599  335500  667777
KKuurrssddiiffffeerreennss  ii  lliikkvviiddaa  mmeeddeell 692 353 57 819 -2 252
LLiikkvviiddaa  mmeeddeell  vviidd  ppeerriiooddeennss  sslluutt 444422  555522  880022 114499  884488  990011 446644  556600  001133
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KKoonncceerrnneennss  fföörräännddrriinngg  ii  eeggeett  kkaappiittaall

  

  

KKoonncceerrnneennss  kkaassssaaffllööddeessaannaallyyss 

 

 

  

((SSEEKK)) Not 22002200 22001199 22001199
IInnggååeennddee  eeggeett  kkaappiittaall  eennlliiggtt  ffaassttssttäälllldd  bbaallaannssrrääkknniinngg 569 379 821 217 811 282 217 811 282

FFöörräännddrriinnggaarr  ii  rreeddoovviissaaddee  vväärrddeenn  ssoomm  rreeddoovviissaass  ddiirreekktt  mmoott  
eeggeett  kkaappiittaall
Periodens omräkningsdifferens -971 090 -91 295 -117 181

TTrraannssaakkttiioonneerr  mmeedd  kkoonncceerrnneennss  ääggaarree
Nyemission 0 300 000 376 742 000
Emissionskostnader 0 -15 000 -10 114 866
Erhållen premie för teckning av teckningsoptioner 0 0 1 746 138
Kostnader för teckningsoptionsprogram 0 0 -329 781

Periodens resultat 1 701 989 -2 970 608 -16 357 771

UUttggååeennddee  eeggeett  kkaappiittaall 557700  111100  772200 221155  003344  337799 556699  337799  882211

HHeellåårrKKvvaarrttaall  11

((SSEEKK)) Not 22002200 22001199 22001199

DDeenn  llööppaannddee  vveerrkkssaammhheetteenn
Rörelseresultat 82 257 -3 660 017 -17 167 338
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m 0
Avskrivningar, nedskrivningar och realisationsvinster- och förluster 
på anläggningstillgångar 1 417 740 1 519 919 5 558 046
Valutakursdifferenser -1 197 284 -37 087 282 053
Övriga ej kassaflödespåverkande poster 0 0 0
 302 713 -2 177 185 -11 327 239

Erhållen ränta 530 0 3 074
Erlagd ränta -78 913 -2 298 -6 950
Betald skatt -62 847 345 498 257 272
KKaassssaaffllööddee  ffrråånn  ddeenn  llööppaannddee  vveerrkkssaammhheetteenn  fföörree  fföörräännddrriinnggaarr  
aavv  rröörreellsseekkaappiittaall

116611  448833 --11  883333  998855 --1111  007733  884433

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager 1 222 638 2 084 470 -1 076 586
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -10 699 780 -811 030 -6 706 564
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder 858 844 1 397 253 10 156 788
KKaassssaaffllööddee  ffrråånn  ddeenn  llööppaannddee  vveerrkkssaammhheetteenn --88  445566  881144 883366  770088 --88  770000  220055

IInnvveesstteerriinnggssvveerrkkssaammhheetteenn
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -13 362 166 -9 826 526 -49 839 056
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -880 584 -854 776 -4 292 642
KKaassssaaffllööddee  ffrråånn  iinnvveesstteerriinnggssvveerrkkssaammhheetteenn --1144  224422  775500 --1100  668811  330033 --5544  113311  669988

FFiinnaannssiieerriinnggssvveerrkkssaammhheetteenn
Nyemission 0 300 000 376 742 000
Emissionskostnader 0 -15 000 -10 114 866
Erhållen premie för teckning av teckningsoptioner 0 0 1 746 138
Kostnader för teckningsoptionsprogram 0 0 -329 781
KKaassssaaffllööddee  ffrråånn  ffiinnaannssiieerriinnggssvveerrkkssaammhheetteenn 00 228855  000000 336688  004433  449911

PPeerriiooddeennss  kkaassssaaffllööddee --2222  669999  556655 --99  555599  559955 330055  221111  558899

LLiikkvviiddaa  mmeeddeell  vviidd  ppeerriiooddeennss  bböörrjjaann 446644  556600  001133 115599  335500  667777 115599  335500  667777
KKuurrssddiiffffeerreennss  ii  lliikkvviiddaa  mmeeddeell 692 353 57 819 -2 252
LLiikkvviiddaa  mmeeddeell  vviidd  ppeerriiooddeennss  sslluutt 444422  555522  880022 114499  884488  990011 446644  556600  001133

HHeellåårrKKvvaarrttaall  11
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MMooddeerrbboollaaggeettss  rreessuullttaattrrääkknniinngg  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

((SSEEKK)) Not 22002200 22001199 22001199
 
RRöörreellsseennss  iinnttääkktteerr
Nettoomsättning 3 123 586 17 180 041 44 929 252
Övriga rörelseintäkter 9 582 987 3 353 977 22 101 444
 12 706 573 20 534 018 67 030 696
RRöörreellsseennss  kkoossttnnaaddeerr
Handelsvaror -2 200 164 -11 347 687 -30 361 552
Övriga externa kostnader -8 729 792 -6 434 618 -24 232 239
Personalkostnader -5 978 643 -6 387 523 -25 151 033
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar -148 268 -386 694 -1 278 262
Övriga rörelsekostnader -1 184 981 -407 533 -2 057 813
RRöörreellsseerreessuullttaatt --55  553355  227755 --44  443300  003377 --1166  005500  220033

RReessuullttaatt  ffrråånn  ffiinnaannssiieellllaa  ppoosstteerr
Ränteintäkter och liknande resultatposter 2 226 183 1 376 006 2 444 855
Ränteintäkter och liknande resultatposter, koncernintern 345 851 223 029 964 135
Räntekostnader och liknande resultatposter 7 410 -239 877 -2 146 234
RReessuullttaatt  eefftteerr  ffiinnaannssiieellllaa  ppoosstteerr --22  995555  883311 --33  007700  887799 --1144  778877  444477

KKoonncceerrnnbbiiddrraagg 0 0 -12 374

RReessuullttaatt  fföörree  sskkaatttt --22  995555  883311 --33  007700  887799 --1144  779999  882211

Skatt 0 -64 994 0
PPeerriiooddeennss  rreessuullttaatt --22  995555  883311 --33  113355  887733 --1144  779999  882211

HHeellåårrKKvvaarrttaall  11

 13|18 

Moderbolagets resultaträkning



SEDANA MEDICAL Q1 2020 | SID 15

Sedana Medical, delårsrapport, kvartal 1, januari-mars 2020 

 

MMooddeerrbboollaaggeettss  bbaallaannssrrääkknniinngg   

  

  

  

3311  ddeecceemmbbeerr
((SSEEKK)) Not 22002200 22001199 22001199
 
TTIILLLLGGÅÅNNGGAARR
AAnnllääggggnniinnggssttiillllggåånnggaarr
IImmmmaatteerriieellllaa  aannllääggggnniinnggssttiillllggåånnggaarr

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 100 707 354 51 726 238 88 047 280

MMaatteerriieellllaa  aannllääggggnniinnggssttiillllggåånnggaarr
Maskiner och andra tekniska anläggningar 942 950 2 808 325 839 514
Inventarier, verktyg och installationer 227 783 234 838 221 080
 1 170 733 3 043 163 1 060 594
FFiinnaannssiieellllaa  aannllääggggnniinnggssttiillllggåånnggaarr
Andelar i koncernföretag 395 267 82 535 395 267
Fordringar hos koncernföretag 44 151 198 25 265 615 40 417 881

44 546 465 25 348 150 40 813 148
 
SSuummmmaa  aannllääggggnniinnggssttiillllggåånnggaarr 114466  442244  555522 8800  111177  555511 112299  992211  002222

OOmmssäättttnniinnggssttiillllggåånnggaarr
VVaarruullaaggeerr  mm  mm
Färdiga varor och handelsvaror 268 465 9 106 755 983 571
 
KKoorrttffrriissttiiggaa  ffoorrddrriinnggaarr
Kundfordringar 1 931 313 5 318 947 359 308
Fordringar hos koncernföretag 31 116 245 16 218 099 21 827 634
Skattefordringar 4 112 21 669 3 871
Övriga fordringar 1 970 722 1 327 957 3 084 769
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 184 145 1 228 981 4 090 090
 39 206 537 24 115 653 29 365 672

KKaassssaa  oocchh  bbaannkk 426 013 583 148 864 663 455 205 728

SSuummmmaa  oommssäättttnniinnggssttiillllggåånnggaarr 446655  448888  558855 118822  008877  007711 448855  555544  997711

SSUUMMMMAA  TTIILLLLGGÅÅNNGGAARR 661111  991133  113377 226622  220044  662222 661155  447755  999933

3311  ddeecceemmbbeerr
((SSEEKK)) Not 22002200 22001199 22001199 
EEGGEETT  KKAAPPIITTAALL  OOCCHH  SSKKUULLDDEERR
EEggeett  kkaappiittaall
Bundet eget kapital
Aktiekapital 2 273 659 1 929 127 2 273 659
Fond för utvecklingsutgifter 100 707 354 51 726 238 88 047 280

Fritt eget kapital
Överkursfond 605 203 504 237 984 855 605 702 174
Balanserad vinst eller förlust -111 848 279 -58 947 061 -99 308 082
Vinst eller förlust föregående år -14 799 821 -3 755 157
Periodens resultat -2 955 831 -3 135 873 -14 799 821
 
SSuummmmaa  eeggeett  kkaappiittaall 557788  558800  558866 222255  880022  112299 558811  991155  221100

KKoorrttffrriissttiiggaa  sskkuullddeerr
Leverantörsskulder 1 632 792 2 648 106 6 844 984
Skulder till koncernföretag 22 884 010 25 537 319 19 595 906
Skatteskulder 679 708 113 882 825 995
Övriga kortfristiga skulder 1 897 182 1 740 198 2 001 347
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6 238 859 6 362 988 4 292 551
 33 332 551 36 402 493 33 560 783

SSUUMMMMAA  EEGGEETT  KKAAPPIITTAALL  OOCCHH  SSKKUULLDDEERR 661111  991133  113377 226622  220044  662222 661155  447755  999933

3311  mmaarrss

3311  mmaarrss
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MMooddeerrbboollaaggeettss  fföörräännddrriinngg  ii  eeggeett  kkaappiittaall 

  

MMooddeerrbboollaaggeettss  kkaassssaaffllööddeessaannaallyyss   

    

((SSEEKK)) Not 22002200 22001199 22001199

IInnggååeennddee  eeggeett  kkaappiittaall  eennlliiggtt  ffaassttssttäälllldd  bbaallaannssrrääkknniinngg 581 915 210 228 710 057 228 710 057

FFöörräännddrriinnggaarr  ii  rreeddoovviissaaddee  vväärrddeenn  ssoomm  rreeddoovviissaass  ddiirreekktt  mmoott  
eeggeett  kkaappiittaall
Periodens omräkningsdifferens -378 793 -57 055 -38 517

TTrraannssaakkttiioonneerr  mmeedd  kkoonncceerrnneennss  ääggaarree
Nyemission 0 300 000 376 742 000
Emissionskostnader 0 -15 000 -10 114 866
Erhållen premie för teckning av teckningsoptioner 0 0 1 746 138
Kostnader för teckningsoptionsprogram 0 0 -329 781

OOmmfföörriinngg  mmeellllaann  ppoosstteerr  ii  eeggeett  kkaappiittaall
Fond för utvecklingskostnader 12 660 074 9 428 795 45 749 836
Balanserat resultat -12 660 074 -9 428 795 -45 749 836

0 0 0

Periodens resultat -2 955 831 -3 135 873 -14 799 821

UUttggååeennddee  eeggeett  kkaappiittaall 557788  558800  558866 222255  880022  112299 558811  991155  221100

HHeellåårrKKvvaarrttaall  11

((SSEEKK)) Not 22002200 22001199 22001199

DDeenn  llööppaannddee  vveerrkkssaammhheetteenn
Rörelseresultat -5 535 275 -4 430 037 -16 050 203
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m
Avskrivningar, nedskrivningar och realisationsvinster- och förluster 
på anläggningstillgångar 148 268 887 693 2 252 543
Valutakursdifferenser -1 102 002 143 409 546 731
Övriga ej kassaflödespåverkande poster 0 0 0
 -6 489 009 -3 398 935 -13 250 929

Erhållen ränta 345 851 223 029 964 135
Erlagd ränta -3 087 -1 269 -4 375
Betald skatt 0 336 872 342 830
KKaassssaaffllööddee  ffrråånn  ddeenn  llööppaannddee  vveerrkkssaammhheetteenn  fföörree  fföörräännddrriinnggaarr  
aavv  rröörreellsseekkaappiittaall --66  114466  224444 --22  884400  330033 --1111  994488  334400

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager 715 106 107 317 8 217 872
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -9 825 334 -4 440 181 -8 459 148
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder -199 318 8 046 876 5 167 763
KKaassssaaffllööddee  ffrråånn  ddeenn  llööppaannddee  vveerrkkssaammhheetteenn --1155  445555  779900 887733  770088 --77  002211  885533

IInnvveesstteerriinnggssvveerrkkssaammhheetteenn
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -12 660 074 -9 428 795 -45 749 837
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -248 159 -710 252 -1 832 103
Förvärv av finansiella tillgångar -857 639 -1 011 038 -15 529 363
KKaassssaaffllööddee  ffrråånn  iinnvveesstteerriinnggssvveerrkkssaammhheetteenn --1133  776655  887733 --1111  115500  008855 --6633  111111  330044

FFiinnaannssiieerriinnggssvveerrkkssaammhheetteenn
Nyemission 0 300 000 376 742 000
Emissionskostnader 0 -15 000 -10 114 866
KKaassssaaffllööddee  ffrråånn  ffiinnaannssiieerriinnggssvveerrkkssaammhheetteenn 00 228855  000000 336666  662277  113344

PPeerriiooddeennss  kkaassssaaffllööddee --2299  222211  666633 --99  999911  337777 229966  449933  997788

LLiikkvviiddaa  mmeeddeell  vviidd  ppeerriiooddeennss  bböörrjjaann 445555  220055  772288 115588  880055  449900 115588  880055  449900
KKuurrssddiiffffeerreennss  ii  lliikkvviiddaa  mmeeddeell 29 518 50 549 -93 739
LLiikkvviiddaa  mmeeddeell  vviidd  ppeerriiooddeennss  sslluutt 442266  001133  558833 114488  886644  666633 445555  220055  772288

HHeellåårrKKvvaarrttaall  11
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MMooddeerrbboollaaggeettss  fföörräännddrriinngg  ii  eeggeett  kkaappiittaall 

  

MMooddeerrbboollaaggeettss  kkaassssaaffllööddeessaannaallyyss   

    

((SSEEKK)) Not 22002200 22001199 22001199

IInnggååeennddee  eeggeett  kkaappiittaall  eennlliiggtt  ffaassttssttäälllldd  bbaallaannssrrääkknniinngg 581 915 210 228 710 057 228 710 057

FFöörräännddrriinnggaarr  ii  rreeddoovviissaaddee  vväärrddeenn  ssoomm  rreeddoovviissaass  ddiirreekktt  mmoott  
eeggeett  kkaappiittaall
Periodens omräkningsdifferens -378 793 -57 055 -38 517

TTrraannssaakkttiioonneerr  mmeedd  kkoonncceerrnneennss  ääggaarree
Nyemission 0 300 000 376 742 000
Emissionskostnader 0 -15 000 -10 114 866
Erhållen premie för teckning av teckningsoptioner 0 0 1 746 138
Kostnader för teckningsoptionsprogram 0 0 -329 781

OOmmfföörriinngg  mmeellllaann  ppoosstteerr  ii  eeggeett  kkaappiittaall
Fond för utvecklingskostnader 12 660 074 9 428 795 45 749 836
Balanserat resultat -12 660 074 -9 428 795 -45 749 836

0 0 0

Periodens resultat -2 955 831 -3 135 873 -14 799 821

UUttggååeennddee  eeggeett  kkaappiittaall 557788  558800  558866 222255  880022  112299 558811  991155  221100

HHeellåårrKKvvaarrttaall  11

((SSEEKK)) Not 22002200 22001199 22001199

DDeenn  llööppaannddee  vveerrkkssaammhheetteenn
Rörelseresultat -5 535 275 -4 430 037 -16 050 203
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m
Avskrivningar, nedskrivningar och realisationsvinster- och förluster 
på anläggningstillgångar 148 268 887 693 2 252 543
Valutakursdifferenser -1 102 002 143 409 546 731
Övriga ej kassaflödespåverkande poster 0 0 0
 -6 489 009 -3 398 935 -13 250 929

Erhållen ränta 345 851 223 029 964 135
Erlagd ränta -3 087 -1 269 -4 375
Betald skatt 0 336 872 342 830
KKaassssaaffllööddee  ffrråånn  ddeenn  llööppaannddee  vveerrkkssaammhheetteenn  fföörree  fföörräännddrriinnggaarr  
aavv  rröörreellsseekkaappiittaall --66  114466  224444 --22  884400  330033 --1111  994488  334400

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager 715 106 107 317 8 217 872
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -9 825 334 -4 440 181 -8 459 148
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder -199 318 8 046 876 5 167 763
KKaassssaaffllööddee  ffrråånn  ddeenn  llööppaannddee  vveerrkkssaammhheetteenn --1155  445555  779900 887733  770088 --77  002211  885533

IInnvveesstteerriinnggssvveerrkkssaammhheetteenn
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -12 660 074 -9 428 795 -45 749 837
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -248 159 -710 252 -1 832 103
Förvärv av finansiella tillgångar -857 639 -1 011 038 -15 529 363
KKaassssaaffllööddee  ffrråånn  iinnvveesstteerriinnggssvveerrkkssaammhheetteenn --1133  776655  887733 --1111  115500  008855 --6633  111111  330044

FFiinnaannssiieerriinnggssvveerrkkssaammhheetteenn
Nyemission 0 300 000 376 742 000
Emissionskostnader 0 -15 000 -10 114 866
KKaassssaaffllööddee  ffrråånn  ffiinnaannssiieerriinnggssvveerrkkssaammhheetteenn 00 228855  000000 336666  662277  113344

PPeerriiooddeennss  kkaassssaaffllööddee --2299  222211  666633 --99  999911  337777 229966  449933  997788

LLiikkvviiddaa  mmeeddeell  vviidd  ppeerriiooddeennss  bböörrjjaann 445555  220055  772288 115588  880055  449900 115588  880055  449900
KKuurrssddiiffffeerreennss  ii  lliikkvviiddaa  mmeeddeell 29 518 50 549 -93 739
LLiikkvviiddaa  mmeeddeell  vviidd  ppeerriiooddeennss  sslluutt 442266  001133  558833 114488  886644  666633 445555  220055  772288

HHeellåårrKKvvaarrttaall  11
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AAkkttiieeddaattaa 

  

FFaakkttaa  oomm  SSeeddaannaa  MMeeddiiccaall  aakkttiieenn  

  
NNootteerr  ttiillll  ddeenn  ffiinnaannssiieellllaa  
iinnffoorrmmaattiioonneenn  
  

NNoott  11  RReeddoovviissnniinnggsspprriinncciippeerr  
Sedana Medical AB (publ) och koncernen tillämpar 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning (K3). Väsentliga redovisnings- och 
värderingsprinciper återfinns i årsredovisningen 2019.  
 
Ett avsteg från K3 regelverket har tagits vad gäller 
bruttoredovisningen av aktiverat arbete för egen räkning. Från 
och med kvartal 3, 2017, nettoredovisar Sedana Medical 
utvecklingskostnader under personal- och övriga omkostnader. 
 

NNoott  22  DDeeffiinniittiioonn  aavv  nnyycckkeellttaall  
EEBBIITTDDAA  mmaarrggiinnaall:: 
Resultat före av- och nedskrivningar / nettoomsättning 
RRöörreellsseemmaarrggiinnaall  ((EEBBIITT--mmaarrggiinnaall))::  
Rörelseresultat / nettoomsättning 
BBaallaannssoommsslluuttnniinngg::  
Totala tillgångar 
RReessuullttaatt  ii  %%  aavv  nneettttoooommssäättttnniinngg::  
Periodens resultat / nettoomsättning 
MMeeddeellttaall  hheellttiiddssaannssttäällllddaa  uunnddeerr  ppeerriiooddeenn::    
Genomsnittligt antal heltidsanställda för perioden.    
SSoolliiddiitteett::  
(Totalt eget kapital + (1-skattesats) av obeskattade reserver) / 
Totala tillgångar  
KKaassssaalliikkvviiddiitteett::  
Omsättningstillgångar exklusive varulager / Kortfristiga skulder  
  
EEggeett  kkaappiittaall  ppeerr  aakkttiiee::  
Eget kapital / antal aktier före utspädning 
KKaassssaaffllööddee  ppeerr  aakkttiiee::  
Periodens kassaflöde / antal aktier före utspädning 

 

NNoott  33  TTeecckknniinnggssooppttiioonnsspprrooggrraamm  
  

TTeecckknniinnggssooppttiioonnsspprrooggrraamm  22001199//22002222  
Årsstämman den 28 maj 2019 i Sedana Medical AB (publ) 
beslutade att genomföra ett nytt teckningsoptionsprogram för 
medarbetare (anställda och konsulter) i Sedana Medical-
koncernen. Bolaget emitterade vid årsstämman därmed 370 000 
teckningsoptioner serie 2019/2022, berättigande till teckning av 
totalt 370 000 aktier, vilka samtliga tecknades av bolagets 
dotterbolag Sedana Medical Incentive AB för senare överlåtelse 
till medarbetare i koncernen. Varje teckningsoption berättigar till 
teckning av en ny aktie i Sedana Medical AB (publ) under 
perioden 1 juli–30 november 2022 till en teckningskurs om 
142,23 kronor per aktie. För teckningsoptionerna gäller 
fullständiga villkor, inklusive sedvanliga omräkningsvillkor som 
bland annat innebär att teckningskursen liksom antalet aktier 
som teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att 
omräknas i vissa fall, t.ex. för det fall bolaget genomför ändringar 
i aktiekapitalet och/eller antalet aktier genom exempelvis 
emission av aktier eller andra värdepapper, sammanläggning 
eller uppdelning av aktier. Per balansdagen har 89 085 
teckningsoptioner serie 2019/2022 överlåtits till medarbetare i 
koncernen, varmed resterande 307 208 teckningsoptioner har 
makulerats per 30 september 2019. Samtliga överlåtelser av 
teckningsoptioner till medarbetare i koncernen har skett till 
marknadsvärde, beräknat enligt Black & Scholes 
värderingsmodell av en extern värderingsman. Total köpeskilling 
för de teckningsoptioner som överlåtits per balansdagen uppgår 
till 1 746 138 SEK. En förutsättning för förvärvandet av 
teckningsoptioner inom ramen Deborah för 
teckningsoptionsprogram 2019/2022 var att medarbetare 
gentemot Sedana Medical Incentive AB bl.a. har åtagit sig att 
sälja tillbaka förvärvade teckningsoptioner om medarbetarens 
anställning eller uppdrag i koncernen upphör före det att tre år 
gått från förvärvstidpunkten. Vid fullt utnyttjande av samtliga 
teckningsoptioner serie 2019/2022 som per balansdagen 
överlåtits till medarbetare i koncernen kommer bolagets 
aktiekapital öka med cirka 8 909 SEK genom utgivande av 89 085 
nya aktier i bolaget, motsvarande en utspädning om cirka 0,4 
procent baserat på antalet aktier i bolaget på balansdagen. 
 

TTeecckknniinnggssooppttiioonnsspprrooggrraamm  22001177//22002211  
Vid årsstämman den 19 maj 2017 beslutades om inrättandet av 

22002200 22001199 22001199
Periodens resultat efter skatt, SEK 1 701 989 -2 970 608 -16 357 771
Periodens kassaflöde, SEK -22 699 565 -9 559 595 305 211 589
Antal aktier vid periodens början 22 736 591 19 156 591 19 156 591
Antal aktier vid periodens slut 22 736 591 19 276 591 22 736 591
Genomsnittligt antal utestående aktier 22 736 591 19 216 591 20 946 591
Antal teckningsoptioner vid periodens början 399 234 399 234 994 149
Antal teckningsoptioner vid periodens slut 399 234 399 234 399 234
Genomsnittligt antal teckningsoptioner 399 234 934 149 994 149
Aktiekapital vid periodens slut, SEK 2 273 659 1 929 127 2 273 659
Eget kapital vid periodens slut, SEK 570 110 720 215 034 379 569 709 602
Periodens resultat per aktie, SEK
- före utspädning 0,07 -0,15 -0,78
- efter utspädning 0,07 -0,15 -0,78
Eget kapital per aktie, SEK 25,07 11,16 25,06
Periodens kassaflöde per aktie, SEK -1,00 -0,50 14,57
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AAkkttiieeddaattaa 

  

FFaakkttaa  oomm  SSeeddaannaa  MMeeddiiccaall  aakkttiieenn  

  
NNootteerr  ttiillll  ddeenn  ffiinnaannssiieellllaa  
iinnffoorrmmaattiioonneenn  
  

NNoott  11  RReeddoovviissnniinnggsspprriinncciippeerr  
Sedana Medical AB (publ) och koncernen tillämpar 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning (K3). Väsentliga redovisnings- och 
värderingsprinciper återfinns i årsredovisningen 2019.  
 
Ett avsteg från K3 regelverket har tagits vad gäller 
bruttoredovisningen av aktiverat arbete för egen räkning. Från 
och med kvartal 3, 2017, nettoredovisar Sedana Medical 
utvecklingskostnader under personal- och övriga omkostnader. 
 

NNoott  22  DDeeffiinniittiioonn  aavv  nnyycckkeellttaall  
EEBBIITTDDAA  mmaarrggiinnaall:: 
Resultat före av- och nedskrivningar / nettoomsättning 
RRöörreellsseemmaarrggiinnaall  ((EEBBIITT--mmaarrggiinnaall))::  
Rörelseresultat / nettoomsättning 
BBaallaannssoommsslluuttnniinngg::  
Totala tillgångar 
RReessuullttaatt  ii  %%  aavv  nneettttoooommssäättttnniinngg::  
Periodens resultat / nettoomsättning 
MMeeddeellttaall  hheellttiiddssaannssttäällllddaa  uunnddeerr  ppeerriiooddeenn::    
Genomsnittligt antal heltidsanställda för perioden.    
SSoolliiddiitteett::  
(Totalt eget kapital + (1-skattesats) av obeskattade reserver) / 
Totala tillgångar  
KKaassssaalliikkvviiddiitteett::  
Omsättningstillgångar exklusive varulager / Kortfristiga skulder  
  
EEggeett  kkaappiittaall  ppeerr  aakkttiiee::  
Eget kapital / antal aktier före utspädning 
KKaassssaaffllööddee  ppeerr  aakkttiiee::  
Periodens kassaflöde / antal aktier före utspädning 

 

NNoott  33  TTeecckknniinnggssooppttiioonnsspprrooggrraamm  
  

TTeecckknniinnggssooppttiioonnsspprrooggrraamm  22001199//22002222  
Årsstämman den 28 maj 2019 i Sedana Medical AB (publ) 
beslutade att genomföra ett nytt teckningsoptionsprogram för 
medarbetare (anställda och konsulter) i Sedana Medical-
koncernen. Bolaget emitterade vid årsstämman därmed 370 000 
teckningsoptioner serie 2019/2022, berättigande till teckning av 
totalt 370 000 aktier, vilka samtliga tecknades av bolagets 
dotterbolag Sedana Medical Incentive AB för senare överlåtelse 
till medarbetare i koncernen. Varje teckningsoption berättigar till 
teckning av en ny aktie i Sedana Medical AB (publ) under 
perioden 1 juli–30 november 2022 till en teckningskurs om 
142,23 kronor per aktie. För teckningsoptionerna gäller 
fullständiga villkor, inklusive sedvanliga omräkningsvillkor som 
bland annat innebär att teckningskursen liksom antalet aktier 
som teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att 
omräknas i vissa fall, t.ex. för det fall bolaget genomför ändringar 
i aktiekapitalet och/eller antalet aktier genom exempelvis 
emission av aktier eller andra värdepapper, sammanläggning 
eller uppdelning av aktier. Per balansdagen har 89 085 
teckningsoptioner serie 2019/2022 överlåtits till medarbetare i 
koncernen, varmed resterande 307 208 teckningsoptioner har 
makulerats per 30 september 2019. Samtliga överlåtelser av 
teckningsoptioner till medarbetare i koncernen har skett till 
marknadsvärde, beräknat enligt Black & Scholes 
värderingsmodell av en extern värderingsman. Total köpeskilling 
för de teckningsoptioner som överlåtits per balansdagen uppgår 
till 1 746 138 SEK. En förutsättning för förvärvandet av 
teckningsoptioner inom ramen Deborah för 
teckningsoptionsprogram 2019/2022 var att medarbetare 
gentemot Sedana Medical Incentive AB bl.a. har åtagit sig att 
sälja tillbaka förvärvade teckningsoptioner om medarbetarens 
anställning eller uppdrag i koncernen upphör före det att tre år 
gått från förvärvstidpunkten. Vid fullt utnyttjande av samtliga 
teckningsoptioner serie 2019/2022 som per balansdagen 
överlåtits till medarbetare i koncernen kommer bolagets 
aktiekapital öka med cirka 8 909 SEK genom utgivande av 89 085 
nya aktier i bolaget, motsvarande en utspädning om cirka 0,4 
procent baserat på antalet aktier i bolaget på balansdagen. 
 

TTeecckknniinnggssooppttiioonnsspprrooggrraamm  22001177//22002211  
Vid årsstämman den 19 maj 2017 beslutades om inrättandet av 

22002200 22001199 22001199
Periodens resultat efter skatt, SEK 1 701 989 -2 970 608 -16 357 771
Periodens kassaflöde, SEK -22 699 565 -9 559 595 305 211 589
Antal aktier vid periodens början 22 736 591 19 156 591 19 156 591
Antal aktier vid periodens slut 22 736 591 19 276 591 22 736 591
Genomsnittligt antal utestående aktier 22 736 591 19 216 591 20 946 591
Antal teckningsoptioner vid periodens början 399 234 399 234 994 149
Antal teckningsoptioner vid periodens slut 399 234 399 234 399 234
Genomsnittligt antal teckningsoptioner 399 234 934 149 994 149
Aktiekapital vid periodens slut, SEK 2 273 659 1 929 127 2 273 659
Eget kapital vid periodens slut, SEK 570 110 720 215 034 379 569 709 602
Periodens resultat per aktie, SEK
- före utspädning 0,07 -0,15 -0,78
- efter utspädning 0,07 -0,15 -0,78
Eget kapital per aktie, SEK 25,07 11,16 25,06
Periodens kassaflöde per aktie, SEK -1,00 -0,50 14,57
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Noter till den finansiella  
informationen
NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER

Sedana Medical AB (publ) och koncernen tillämpar Bokfö-
ringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning (K3). Väsentliga redovisnings- och 
värderingsprinciper återfinns i årsredovisningen 2019. 

Ett avsteg från K3 regelverket har tagits vad gäller brutto-
redovisningen av aktiverat arbete för egen räkning. Från och 
med kvartal 3, 2017, nettoredovisar Sedana Medical utveck-
lingskostnader under personal- och övriga omkostnader.

NOT 2 DEFINITION AV NYCKELTAL

EBITDA marginal:
Resultat före av- och nedskrivningar / nettoomsättning
Rörelsemarginal (EBIT-marginal):
Rörelseresultat / nettoomsättning
Balansomslutning:
Totala tillgångar
Resultat i % av nettoomsättning:
Periodens resultat / nettoomsättning
Medeltal heltidsanställda under perioden: 
Genomsnittligt antal heltidsanställda för perioden. 
Soliditet:
(Totalt eget kapital + (1-skattesats) av obeskattade reserver) 
/ Totala tillgångar

Kassalikviditet: 
Omsättningstillgångar exklusive varulager / Kortfristiga 
skulder
Eget kapital per aktie: 
Eget kapital / antal aktier före utspädning
Kassaflöde per aktie: 
Periodens kassaflöde / antal aktier före utspädning

NOT 3 TECKNINGSOPTIONSPROGRAM

Teckningsoptionsprogram 2019/2022
Årsstämman den 28 maj 2019 i Sedana Medical AB (publ) 
beslutade att genomföra ett nytt teckningsoptionsprogram 
för medarbetare (anställda och konsulter) i Sedana Medi-
cal-koncernen. Bolaget emitterade vid årsstämman därmed 
370 000 teckningsoptioner serie 2019/2022, berättigande 
till teckning av totalt 370 000 aktier, vilka samtliga teckna-
des av bolagets dotterbolag Sedana Medical Incentive AB 
för senare överlåtelse till medarbetare i koncernen. Varje 
teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Sedana 
Medical AB (publ) under perioden 1 juli–30 november 2022 
till en teckningskurs om 142,23 kronor per aktie. För teck-
ningsoptionerna gäller fullständiga villkor, inklusive sedvanliga 
omräkningsvillkor som bland annat innebär att tecknings-
kursen liksom antalet aktier som teckningsoption berättigar 
till teckning av kan komma att omräknas i vissa fall, t.ex. för 
det fall bolaget genomför ändringar i aktiekapitalet och/eller 
antalet aktier genom exempelvis emission av aktier eller andra 
värdepapper, sammanläggning eller uppdelning av aktier. Per 
balansdagen har 89 085 teckningsoptioner serie 2019/2022 
överlåtits till medarbetare i koncernen, varmed resterande 307 
208 teckningsoptioner har makulerats per 30 september 2019. 
Samtliga överlåtelser av teckningsoptioner till medarbetare i 
koncernen har skett till marknadsvärde, beräknat enligt Black 
& Scholes värderingsmodell av en extern värderingsman. 
Total köpeskilling för de teckningsoptioner som överlåtits per 
balansdagen uppgår till 1 746 138 SEK. En förutsättning för 
förvärvandet av teckningsoptioner inom ramen Deborah för 
teckningsoptionsprogram 2019/2022 var att medarbetare 

Fakta om Sedana Medical aktien 

Aktiedata
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gentemot Sedana Medical Incentive AB bl.a. har åtagit sig att 
sälja tillbaka förvärvade teckningsoptioner om medarbetarens 
anställning eller uppdrag i koncernen upphör före det att tre år 
gått från förvärvstidpunkten. Vid fullt utnyttjande av samtliga 
teckningsoptioner serie 2019/2022 som per balansdagen 
överlåtits till medarbetare i koncernen kommer bolagets ak-
tiekapital öka med cirka 8 909 SEK genom utgivande av 89 085 
nya aktier i bolaget, motsvarande en utspädning om cirka 0,4 
procent baserat på antalet aktier i bolaget på balansdagen.

Teckningsoptionsprogram 2017/2021
Vid årsstämman den 19 maj 2017 beslutades om inrättandet 
av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram avsett 
för nyckelpersoner i Sedana Medical. I samband därmed 
beslutades om en emission av totalt 310 149 teckningsoptio-
ner serie 2017/2021 vilka samtliga tecknades och tilldelades 
bolagets dotterbolag Sedana Medical Incentive AB för vidare 
överlåtelse till deltagare i incitamentsprogrammet. Totalt har 
310 149 teckningsoptioner överlåtits till deltagare i pro-
grammet. Samtliga deltagare är ledande befattningshavare 
i Sedana Medical. Teckningsoptionerna har överlåtits genom 
marknadsmässiga villkor. Överlåtelsepriset är uträknat med 
hjälp av Black & Scholes modell av ett oberoende institut. 
Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie i 
Sedana Medical AB (publ) till en teckningskurs motsvarande 
130 procent av teckningskursen i IPO erbjudandet, vilken 
var 19,50 kronor. Teckningsoptionerna kan utnyttjas under 
perioden 15 maj 2020 till och med den 31 januari 2021. Teck-
ningsoptionerna är vidare föremål för sedvanliga omräknings-
villkor för omräkning i samband med emissioner m.m. Vid fullt 
utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som överlåtits till 
deltagare i incitamentsprogrammet kommer aktiekapitalet 
i Sedana Medical AB (publ) att öka med cirka 31 015 kronor 
genom utgivande av 310 149 aktier, motsvarande en utspäd-
ning om cirka 1,4 procent baserat på antalet aktier i bolaget 
på balansdagen.

Övrig information
REVISORNS GRANSKNING 

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor.

CERTIFIED ADVISER 

Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00, certifiedadviser@penser.
se, är certified adviser till Sedana Medical AB (Publ).

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA

Christer Ahlberg, VD och koncernchef, 
+46 (0)8-124 05 200 
Maria Engström, CFO, 
+46 (0)8-124 05 200

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

19 maj 2020 Årsstämma 2020
25 aug 2020 Delårsrapport kvartal 2 2020
11 nov 2020 Delårsrapport kvartal 3 2020
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Styrelsens och verkställande direktörens intygande
Styrelsen försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av koncernens verksamhet, finansiella ställning  

och resultat. För en beskrivning av Sedana Medicals risker hänvisas till koncernens årsredovisning 2019. 

Danderyd 7 maj 2020

 Thomas Eklund Sten Gibeck Bengt Julander
 Styrelsens ordförande Styrelseledamot Styrelseledamot

 Ola Magnusson Eva Walde Christer Ahlberg
 Styrelseledamot Styrelseledamot Verkställande direktör
   och koncernchef



Sedana Medical AB (publ), 556670–2519, Vendevägen 87, 
SE-182 32 Danderyd, Sverige. 

Telefon +46 (0)8-124 05 200, info@sedanamedical.com, 
www.sedanamedical.com


