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Perioden juli–september:
Bolagets nettoomsättning under perioden uppgick till 1 720 Tkr (0 Tkr).
Resultat efter finansiella poster -3 200 Tkr (-3 285 Tkr).
Resultatet per aktie blev -0,03 kr (-0,05 kr).
Beställning av ett RayPilot system till LaPaz i Madrid.
Leverans och installation av systemet till Salzburg.
Ospedale San Gerardo i Italien inför regelbunden användning av RayPilot.
I Tyskland startar Xcare kliniken i Saarlouise med RayPilot som första användare i landet.

Perioden januari–september:
Bolagets nettoomsättning under perioden uppgick till 3 094 Tkr (12 Tkr).
Resultat efter finansiella poster -8 106 Tkr (-10 165 Tkr).
Eget kapital uppgick vid periodens slut till 16 719 Tkr (7 179 Tkr).
Soliditeten uppgick till 73 % (60 %).
Antal utestående aktier på balansdagen var 113 194 219.
Resultatet per aktie blev -0,07 kr (-0,12 kr).

HYPOCATH ®

HÄNDELSER UNDER PERIODEN
Ytterligare ett antal patienter har genomgått strålbehandling
enligt metoden med hypofraktionering vid sjukhuset Ospedale Gerardo i Monza. Prof. S. Arcangeli med personal vid
strålbehandlingskliniken är mycket nöjda med utrustningens
precision och att marginaler till kringliggande friska vävnader
kan hållas mycket små.
Under perioden har Xcare kliniken i Saarlouise Tyskland
behandlat sin första patient med utnyttjande av RayPilot
HypoCath. Universitetssjukhuset i Salzburg har fått sitt system installerat och är klara för att ta emot sina första patienter.
Trots coronapandemins strikta reserestriktioner har vi hittat
tillfällen där vi kunnat resa och på plats supportera våra kunder. Som alternativ till konventionell marknadsbearbetning har
vi erbjudit digitala möten och installationer. Stor flexibilitet och
stark vilja från alla parter har varit en framgångsfaktor. Totalt
har nu Bolaget, fem månader efter CE-märkt produkt, tre kliniker som använder RayPilot HypoCath.
Bolaget har under perioden fått en ny order från sjukhuset
LaPaz i Madrid, denna gång tillsammans med Elekta. Affären
görs tillsammans med bolagets distributör D2 i Spanien.

ter. Studien, som är retroperspektiv, visar på vikten av att kunna mäta rörelse av prostata under pågående behandling. Rörelse förekommer både under förberedelser och behandling.
Vidare under perioden har ett nytt marknadsföringsarbete påbörjats. En ny hemsida har lanserats och Bolaget arbetar med
en uppdaterad kommunikationsstrategi.
Bolaget har under perioden startat utveckling av ny produkt, en
så kallad ”planerings kateter”. Detta är en version av HypoCath
utan elektronik, som gör det möjligt att genomföra planeringsaktiviteter i CT och MR miljö inför kommande behandling. Den
nya produkten planeras vara klar i slutet av 2020, alternativt
i början av 2021.
Styrelseordförande Ove Mattsson har ökat sitt ägande i bolaget genom att köpa aktier av Brohuvudet AB och blir därmed
största ägare med 13,7% .
Bolagets säljchef gick under slutet av perioden i pension.
Rekryteringsarbetet på en efterträdare har påbörjats och förväntas vara klart vid årsskiftet.

Vid The European Society for Radiology and Oncology, ESTRO,
och den årliga kongressen publicerade Helsinki University,
RaySearch och Micropos i ett samarbetsprojekt en viktig pos-

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT
Vi har kontinuerligt arbetat med support till de installationer vi
har igång. Vi har varit på plats i framför allt Italien och Österrike
och kunnat planerat detta på ett bra och säkert sätt trots den
pågående pandemin. Våra kunder har också kunnat prioritera
detta då metodutveckling vid behandling av cancer är av stor
vikt. Två andra länder där vi efter perioden gjort installation
är universitetssjukhuset i Edinburgh, Storbritannien, som prioriterat igångsättning av det uppdaterade RayPilot systemet.
Sedan är det Spanien och sjukhuset i Murcia där vi gjort installation och utbildning. Det innebär att ytterligare två kliniker är
klara för start när Corona restriktioner upphör och möjliggör
full kapaciet på respektive klinik.
Vårt marknadsfokus och arbetet med kliniska system har gett
avtryck i första hand i Italien och Tyskland där antalet förfrågningar och offerter ökar mest.
Inspirerande är återkopplingen från vår användare i Monza.
Kliniken har på eget initiativ dokumenterat erfarenheter och
rekommendationer vid strålbehandling och hypofraktionering

och där påtalat vikten av kontinuerlig monitorering av rörelse
hos prostata. Detta har distribuerats som ett White paper till
andra användare och intressenter i branschen. I slutet av året
kommer kliniken i just Monza att summera sina resultat efter
kontinuerlig användning av RayPilot.
Efter rapportperioden deltog Bolaget med en monter vid det
årliga ASTRO mötet i USA. Denna gång genomfördes mötet
digitalt och bemanningen genomfördes via webbgränssnitt.
Även videopresentationer fanns i erbjudandet. Mötet var välbesökt och arrangörerna vid ASTRO gjorde ett bra jobb med
att ersätta ett fysiskt möte med ett digitalt. Vid detta möte
presenterade Cancer Care kliniken vid Edinburgh universitetssjukhus en större studie, som klart påvisar vikten av att
monitorera rörelsen av prostata vid högdosstrålning (Hypofraktionering). Studien i sin helhet finns att läsa på Bolagets
hemsida. Författarna kommer att fortsätta sitt arbete med
fokus på att införa monitorering som standard vid denna typ
av strålbehandling.

VD-ORD
Jag tycker vi gjort ett fantastiskt arbete under sommaren
och hösten med att stötta och supportera nyförsäljning och
installationer av sålda system. Under pågående Corona epidemi är det långt ifrån självklart att kunna besöka sjukhus
och vårdinrättningar. Att vi varit välkomna och prioriterade
tyder på att vi har en produkt och en lösning som betyder
mycket för våra användare.
Våra kunder, som i nuläget finns på den europeiska marknaden, har svårt att kunna genomföra sina planerade behandlingar med annat än med idag gällande rutiner och
standardschema. Detta innebär att införandet av nya metoder och system får vänta då personal i stor utsträckning får
bemanna avdelningar med Coronavård som prioritet
Samtidigt visas tecken på att det byggs upp en vårdskuld och
att i flera fall kan påtagliga problem med behandlingskapacitet uppstå i spåren efter Covid-19. Här menar flera av de personer vi varit i kontakt med att hypofraktionering är ett värdefullt sätt att öka behandlingskapaciteten. Hypofraktionering
minskar antalet behandlingsbesök dramatiskt och det skulle
kunna innebära att 5–6 gånger fler patienter behandlas un-

der samma tid i jämförelse med konventionellt behandling.
Hypofraktionering innebär dessutom att behandlande personal kan realtidsövervaka prostata för att nå ett säkrare behandlingsresultat och skydda omkringliggande frisk vävnad.
När det gäller viktiga styrinstrument för framtida vård och
behandling anpassar nu flera länder sina ersättningssystem
till de behandlande klinikerna. En världstrend är att mäta
och ersätta vårdgivare efter behandlingsresultat istället för
att ersätta för antalet genomförda behandlingar. Det nya
systemet har införts i Italien och kommer att införas såväl
i Tyskland som Frankrike under 2020/2021. Även i USA har
detta uppmärksammats där MedicAid och MediCare inom
kort styr om ersättningen på motsvarande sätt. Förutsättningarna för att övergå till hypofraktionering förbättras därmed avsevärt.

Thomas Lindström
VD, Micropos Medical AB (publ)

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
I SAMBAND MED CORONAPANDEMIN
Vid periodens slut såg läget något bättre ut när det gällde
resor och planerade kundbesök, i jämförelse med vårens
restriktioner. Men efter tilltagande Covid-19 spridning är
nu vår aktuella marknad Europa relativt stängd vad gäller
fysiska möten. Vi har många potentiella kunder och intressenter där vi måste flytta fram möten och installationer pga.
den ökade smittspridningen. Med en andra våg av Corona
i Europa får vi till större del förlita oss på digitala möten
och demonstrationer.

Behovet av att behandla prostatacancer minskar inte. Hypofraktionering kan på ett avgörande sätt öka behandlingskapaciteten. Samtidigt är det under rådande förhållanden en
svår balansgång för flertalet kliniker vad gäller insatser för
att introducera nya arbetsmetoder.
Vi förbereder oss så mycket som möjligt för att vara beredda
på att möta våra kunder när smittan och spridningen lättar.
Vi följer dagligen utvecklingen på landsnivå.

RESULTATRÄKNING (TSEK)
Jul-Sep 2020

Jul-Sep 2019

Ack 2020

Ack 2019

Helår 2019

1 720

0

3 094

12

804

Aktiverat arbete för egen räkning

106

463

1 858

1 617

2 654

Övriga intäkter

180

20

180

264

264

2 006

483

5 132

1 893

3 722

Handelsvaror och lagerförändring

-1 192

-1 305

-1 275

-3 361

-400

Övriga externa kostnader

-1 446

-681

-4 378

-2 776

-6 847

Personalkostnader

-2 087

-1 583

-6 407

-5 316

-7 428

-471

-202

-1 122

-605

-807

-5 196

-3 770

-13 182

-12 058

-15 481

-3 190

-3 287

-8 051

-10 165

-11 759

-10

2

-55

0

5

-3 200

-3 285

-8 106

-10 165

-11 755

-0,03

-0,05

-0,07

-0,12

-0,14

Intäkter
Nettoomsättning

Kostnader

Avskrivningar

Rörelseresultat
Finansnetto
Periodens resultat
Resultat per aktie (SEK)

BALANSRÄKNING (TSEK)
2020-09-30

2019-09-30

2019-12-31

8 039

3 741

6 104

778

0

0

1 886

1 592

2 959

12 296

6 617

9 170

22 999

11 950

18 234

16 719

7 179

13 050

150

0

0

Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Varulager
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank

Skulder
Eget kapital
Avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

469

499

469

5 662

4 273

4 715

22 999

11 950

18 234

KASSAFLÖDESANALYS (TSEK)
Jan-Sep 2020

Jan-Sep 2019

2019

Rörelseresultat

-8 051

-10 165

-11 759

Avskrivningar

1 122

605

807

150

0

0

Kassaflöde från löpande verksamhet

Avsättningar för garantier
Resultat från finansiella poster

-55

0

5

-6 833

-9 560

-10 948

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av kortfristiga skulder

-778

0

0

1 073

43

-1 324

947

-513

-71

1 243

-470

-1 395

Kassaflöde från investeringsverksamhet
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar

-3 058

-3 289

-5 854

-3 058

-3 289

-5 854

Kassaflöde från finansieringsverksamhet
Förändring långfristiga skulder

0

8

-23

11 774

21

7 482

11 774

29

7 459

Periodens kassaflöde

3 126

13 290

-10 738

Ingående kassa och bank

9 170

19 908

19 908

12 296

6 617

9 170

Nyemission / optionspremier

Utgående kassa och bank

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL (TSEK)
Ingående balans 2019-01-01

Aktiekapital

Bundna fonder

4 245

5 489

Periodens resultat
Pågående nyemission*

707

Optionspremier
Fond för utveckling
Utgående balans 2019-12-31

Fritt eget kapital

Summa eget kapital

7 589

17 323

-11 755

-11 755

6 754

7 461

21

21

5 752

-5 752

4 952

11 241

-3 144

13 050

4 952

11 241

-3 144

13 050

* Nyemissionen registreras 2020-01-07

Ingående balans 2020-01-01
Periodens resultat
Nyemission

707

Optionspremier
Fond för utveckling
Utgående balans 2020-09-30

5 660

-8 106

-8 106

11 014

11 721

53

53

2 003

-2 003

13 244

-2 185

16 719

NYCKELTAL (TSEK)
2020-09-30

2019-09-30

2019-12-31

-8 051

-10 165

-11 759

-48%

-142%

-90%

Lönsamhet
Rörelseresultat
Avkastning på eget kapital
Kapitalstruktur
Soliditet
Utestående aktier
Potentiella aktier hänförliga till utestående aktier

73%

60%

72%

113 194 219

59 738 255

84 895 665

2 995 000

2 680 000

2 680 000

Resultat per aktie

-0,07

-0,17

-0,14

Resultat per aktie efter utspädning

-0,07

-0,16

-0,13

6

6

6

Personalkostnader

-6 407

-5 316

-7 428

Aktiverat utvecklingsarbete

1 858

1 617

2 654

Personal
Medelantalet anställda

Avkastning på eget kapital: .......................................Resultat efter skatt / justerat eget kapital
Soliditet: ......................................................................Justerat eget kapital / balansomslutning
Resultat per aktie efter utspädning: ..........................Resultat / utestående aktier + potentiella aktier hänförliga till optioner

KOMMENTARER TILL RESULTAT OCH BALANSRÄKNING
JANUARI–SEPTEMBER 2020
Resultat och ställning

Kassaflöde och finansiell ställning

Nettoomsättning för perioden uppgick till 3 094 Tkr (12 Tkr).
Övriga rörelseintäkter uppgick till 2 038 Tkr (1 881 Tkr) och
avser i huvudsak aktiverat arbete för egen räkning. Rörelseresultatet uppgick till -8 051 Tkr (-10 165 Tkr). Det negativa
resultatet är till stor del hänförligt till kostnader för produktutveckling och inkluderar bland annat personal och administrationskostnader samt kostnader för marknads- och affärsutvecklingsinsatser. Av personalkostnaderna har 1 858 Tkr
(1 617 Tkr) aktiverats såsom arbete för egen räkning.
Resultat per aktie uppgick till -0,07 kr (-0,12 kr). Medelantalet
anställda uppgår till 8 (8) personer.

Periodens kassaflöde uppgick till 3 126 Tkr (-13 290 Tkr).
Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 12 296 Tkr
(6 617 Tkr) och långfristiga skulder till 469 Tkr (499 Tkr).
Soliditeten uppgick till 73% (60%). Inga transaktioner med
närstående har skett under perioden.

Förändringar i eget kapital
Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till 16 719 Tkr
(7 179 Tkr). Det egna kapitalet har under perioden, förutom
periodens resultat om -8 106 Tkr, påverkats av tecknad nyemission om 11 721 Tkr efter hänsyn tagen till kostnader i
emissionen samt av 53 Tkr i inlösta optionspremier.

I takt med att förutsättningarna för varaktig försäljningen
ökat har tidigare förvärvade komponenter konstaterats ha
ett värde varför hänsyn tagits till en faktisk lagervärdering.
Vidare har en garantiavsättning gjorts avseende de system
som nu levererats. Dessa faktorer kan ge något missvisande
siffror för perioden och kan påverka jämförbarheten.

AKTIEN
På balansdagen finns 113 194 219 (59 738 255) registrerade
aktier med ett kvotvärde om 0,05 kr. Ytterligare 2 995 000
aktier kan komma att utges vid utnyttjande av de optioner
som finns utgivna till nyckelpersoner i Bolagets sfär. Samtli-

ga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst
och vinst i bolaget. Bolaget är sedan den 21 december 2009
listat på Spotlight Stock Market under kortnamnet MPOS.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Rapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och med tillämpning av värderingsprinciperna i Bokföringsnämndens allmänna råd BRNAR 2012:1 Årsredovisning och

koncernredovisning (K3). För immateriella tillgångar har aktiveringsmodellen i det allmänna rådet tillämpats. Denna rapport
har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Nästa rapporttillfälle

För ytterligare information kontakta:

Nästa rapporttillfälle avser årsbokslutsrapport
den 18 februari 2021.

VD Thomas Lindström 031-760 80 05

Välkommen att följa Bolaget på Linkedin:
linkedin.com/company/micropos-medical-ab-publ-/

Denna information är sådan information som Micropos Medical AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg.

MICROPOS MEDICAL AB (PUBL)
Adolf Edelsvärds gata 11, 414 51 Göteborg, SVERIGE
Org nr 556648-2310

031-760 80 05
info@micropos.se
www.micropos.se

