DELÅRSREDOGÖRELSE

1 januari – 1 januari - 31 mars 2016

JANUARI - MARS I KORTHET




Första kvartalets försäljning var den bästa för Vigmed hittills. Försäljningen var 34
procent högre än första kvartalet 2015.
Insatser för att minska koncernens kostnadsbas samt arbeta med kostnadskontroll har
resulterat i väsentligt minskade kostnader under första kvartalet.
Under första kvartalet har Vigmed, tillsammans med sina distributörer, vunnit mindre
upphandlingar i flera länder och påbörjat deltagande i några stora upphandlingar med
förväntat avslut under andra halvan av året.

FINANSIELL INFORMATION FÖR JANUARI - MARS I
KORTHET






Försäljningen uppgick under första kvartalet till 2 039 tusen SEK (1 523 tusen SEK
under första kvartalet 2015).
Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick för koncernen till -7,0 miljoner SEK
(-9,1 miljoner SEK).
Resultat per aktie (vägt antal) för första kvartalet uppgick till -0,12 SEK (-0,21 SEK).
Kassaflödet från den löpande verksamheten under första kvartalet uppgick till -10,8
miljoner SEK (-18,8 miljoner SEK).
Kassaflödet från investeringsverksamheten under första kvartalet uppgick till
-1,4 miljoner SEK (-2,4 miljoner SEK).

Nyckeltal koncern
Försäljning (kSEK)
Rörelseresultat (kSEK)
Likvida medel (kSEK) på balansdagen
Eget kapital (kSEK) på balansdagen
Soliditet på balansdagen
Balansomslutning (kSEK) på balansdagen
Resultat per aktie
Aktiekurs på balansdagen

Q1 2016
2 039
-7 026
53 547
66 313
54,4%
121 850
-0,12
1,90

Q1 2015
1 523
-9 056
42 354
64 589
79,6%
81 128
-0,21
8,90

Jan-Dec 2015
4 179
-48 168
65 360
74 314
55,8%
133 189
-1,14
3,14
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VDs KOMMENTAR
Det faktum att det första kvartalet 2016 är vårt bästa kvartal någonsin är en tydlig indikation
på att vi under slutet av 2015 börjat fokusera på rätt områden. Under detta kvartal har vi
även lyckats minska vår kostnadsbas kraftigt och vi ser denna trend väntas fortsätta under
2016. Jag känner starkt att vi har säkerställt en sund ny start för verksamheten tack vare de
förändringar vi genomfört. Vi är nu helt fokuserade på kärnverksamheten, och på att leverera
resultat.
Vi har för närvarande minskat satsningarna på att utveckla nya produkter och omfördelat
resurserna till försäljning och kundsupport. Detta är helt i linje med vår strävan att
koncentrera oss på viktiga aktiviteter och aktuella produkter. Vårt utvecklingsteam har visat
sig vara en värdefull resurs i kontakten med våra kunder. Teamet har detaljerad
produktkunskap och förmåga att kommunicera aktivt med slutanvändarna kring frågor om
teknik och tillämpningar. Det finns tydliga tecken på att vår mer proaktiva strategi att
samarbeta tätare med våra distributörer och slutanvändare leder till en växande tro på
Vigmed och våra produkter, vilket är positivt inför kommande upphandlingar.
För tillfället genomför våra distributörer ett antal produktutvärderingar hos slutanvändare och
nyckelpersoner. Dessa aktiviteter kan ses som förstadiet till de stora produktupphandlingar
som görs. Vi hoppas kunna vinna några av dessa under den andra halvan av 2016. Vi följer
och stödjer ett antal pågående upphandlingar i nära samarbete med våra distributörer, och vi
har höga förväntningar på ett gott slutresultat. Långt ifrån alla upphandlingar kommer att
vinnas i detta skede, men distributörer på våra huvudmarknader har redan vunnit några
mindre anbud. Dessa ser vi som inträdesbiljetten och det första beviset på godkännande inför
större upphandlingar inom den närmaste framtiden.
Mot slutet av 2015 och början av 2016 lyckades vi mitt under vårt förändringsarbete att
lansera SWiTCH, den unika nålskyddade artärkatetern. Marknadstester görs på de flesta av
våra marknader, och responsen är mycket positiv. Flera av våra distributörer har sagt att de
ser denna produkt som en effektiv dörröppnare för Vigmeds övriga produkter.
Vi tror att vi äntligen är på rätt väg, vilket stärks av det positiva gensvar vi fått kring
förbättrade versioner av CLiP-produkterna och för vår nya SWiTCH-produkt. Vigmed har ett
viktigt uppdrag: att eliminera nålsticksskador och risken för smittspridning av farliga
sjukdomar inom hälso- och sjukvården, och därmed överföringen av blodburna sjukdomar
som kan bli följden av nålsticksskador. Hälso- säkerhetsfrågor står allt mer i fokus över hela
världen, och under det senaste året har våra produkter uppmärksammats på helt nya
marknader. Vigmeds produkter bidrar till att sjukvården kan spara stora kostnader genom att
minska antalet nålsticksskador så att mer pengar kan gå till själva sjukvården.
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Nu när vi har börjat röra oss framåt är det med en marknadsfokuserad strategi och ett
starkt, motiverat och mycket kompetent Vigmed-team. Vi är fast beslutna att skapa
långsiktigt värde för våra aktieägare, distributörer, kunder och medarbetare.
År 2016 ska bli året då vi på allvar lägger all vår tid och kraft på att vara med och vinna ett
ökande antal internationella upphandlingar!
Henrik Olsen, VD

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN
Patent- och registreringsverket i USA (US Patent and Trademark Office) har i april månad
meddelat att de avser bevilja Vigmed ytterligare ett patent för sin nålskyddande lösning som
återfinns i produktlinjerna CLiP® och SWiTCH.
Efter att en grundlig utvärderingsprocess inkluderande ett antal externa kandidater
genomfördes utsåg styrelsen i Vigmed Holding AB (publ) Henrik Olsen till VD för bolaget. Han
har sedan hösten 2015 verkat som tillförordnad VD.

FINANSIELL INFORMATION FÖR JANUARI - MARS
Omsättning och resultat
Försäljningen under kvartalet uppgick till 2,0 miljoner SEK vilket var 34 procent högre än det
första kvartalet under 2015. Försäljningen avser huvudsakligen produkterna CLiP® Ported,
CLiP® Winged, CLiP® Neo och SWiTCH.
I linje med koncernens ökade fokus på försäljning av existerande produkter på prioriterade
marknader har interna och externa utvecklingskostnader minskat jämfört med 2015 och
uppgår under första kvartalet till 0,3 miljoner SEK (1,7 miljoner SEK under första kvartalet
2015).
Råvaror och förnödenheter täcker under perioden varukostnader och frakt från
kontraktstillverkare till lager för sålda produkter.
Utöver löpande driftskostnader och produktionsutvecklingskostnader har koncernens övriga
externa kostnader under perioden huvudsakligen bestått av:




Försäljning- och marknadsföringskostnader
Vidareutveckling av patentportföljen för befintliga produkter
Förbrukningsmaterial till produkt- och produktionsuppgraderingar
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Övriga externa kostnader för kvartalet uppgick till 2,5 miljoner SEK vilket är 1,7 miljoner SEK
lägre än samma period förra året. Personalkostnader för kvartalet uppgick till 3,7 miljoner
SEK vilket är en minskning om 0,8 miljoner SEK jämfört med samma period förra året.
Minskningen av övriga externa kostnader och personalkostnader är en effekt av den
kostnadsreduktion som genomfördes under det fjärde kvartalet 2015 samt koncernens
kontinuerliga arbete med kostnadskontroll.
Avskrivningar för produktutveckling och patent uppgick till 0,7 miljoner SEK (0,4 miljoner
SEK under första kvartalet 2015). Avskrivningar för maskiner och andra tekniska
anläggningar som används i tillverkningen (inklusive leasade tillgångar) beräknas baserat på
tillverkad volym och uppgick för kvartalet till 1,4 miljoner SEK (0,5 miljoner SEK).
Övriga avskrivningar avser inventarier, installationer och programvaror och uppgick till 0,1
miljoner SEK (0,1 miljoner SEK).
Räntekostnad för finansiell leasing av utrustning redovisas under resultat från finansiella
poster och uppgick under kvartalet till 1,0 miljoner SEK (0,2 miljoner SEK). Utrustningen
består av verktyg för tillverkning av SWiNG och verktyg samt maskinutrustning för
tillverkning av SWiTCH.
Investeringar
Investeringar i produktutveckling omfattar aktiverade interna och externa kostnader för
projekt som ligger i utvecklingsfaserna. Kostnader för framdrift av projekt i forskningsfas
kostnadsförs direkt. Totala investeringar under kvartalet uppgår till 1,4 miljoner SEK
(2,4 miljoner SEK under första kvartalet 2015) varav 0,8 miljoner SEK avser investering i
verktyg för tillverkning av SWiTCH-produkter och 0,2 miljoner SEK avser patent.
Likvida medel & skulder
Koncernens likvida medel vid periodens slut uppgick till 53,5 miljoner SEK (65,4 miljoner SEK
vid periodens ingång).
I koncernens balansräkning finns lång- och kortfristiga skulder avseende finansiella
leasingavtal för tillverkning av SWiNG och SWiTCH. Skulderna amorteras via de varuinköp
Vigmed gör och kostnaden redovisas som varukostnad i Vigmed AB och ränta och
avskrivningar i koncernen.
Den samlade finansiella leasingskulden uppgår vid periodens utgång till 43,3 miljoner SEK
(43,0 miljoner SEK vid periodens ingång) vilken är räntebärande. 40,5 miljoner SEK av den
finansiella leasingskulden är långfristig skuld.
Det finns inga övriga räntebärande skulder i verksamheten.
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Eget kapital
För koncernen uppgick det egna kapitalet vid utgången av perioden till 66,3 miljoner SEK
(74,3 miljoner SEK vid periodens ingång).
Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten under första kvartalet uppgick till -10,8 miljoner
SEK (-18,8 miljoner SEK under första kvartalet 2015) varav -3,6 miljoner SEK (-2,4 miljoner
SEK) avser betalning av emissionskostnader som ingår i förändring av rörelsekapitalet.
Kassaflödet från den löpande verksamheten under första kvartalet exklusive betalning av
emissionskostnader uppgick till -7,2 miljoner SEK (-16,4 miljoner SEK).
Kassaflödet från investeringsverksamheten var under perioden -1,4 miljoner SEK
(-2,4 miljoner SEK) och avser huvudsakligen investering i verktyg för tillverkning av SWiTCHprodukter.
Medarbetare
Den 31 mars uppgick antalet anställda till 13 (19 per 31 januari 2015), varav en är anställd i
moderbolaget.
Koncernens före detta VD är uppsagd och har en uppsägningstid om 12 månader från
oktober 2015. Under uppsägningstiden arbetar han med vissa specifika projektuppgifter.
Redovisningsprinciper
Redovisningen har upprättats i enlighet med IFRS.
Vigmeds avtal med kontraktstillverkaren för CLiP-sortimentet klassificeras som ett
operationellt leasingavtal och leasingavgiften utgör en del av varukostnaden av de varor som
köps av tillverkaren löpande.
Vigmeds avtal med kontraktstillverkare avseende produktionsutrustning och verktyg för
tillverkning av SWiTCH-produkter klassificeras som ett finansiellt leasingavtal.
Verktygen för produktion av SWiNG-produkterna är redovisade som finansiellt leasingavtal i
balansräkningen.
Definitioner
Soliditet
Anger hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Beräknas genom
att dividera det egna kapitalet med balansomslutningen.
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AKTIEKAPITAL, ÄGARFÖRTECKNING OCH MODERBOLAG
Aktiekapital
Aktiekapitalet uppgår vid periodens utgång till SEK 1 327 020,16 fördelat på 65 749 998
aktier. Bolaget har ett aktieslag och samtliga aktier har lika rätt till utdelning.
I mars 2014 utställde företaget 755 000 teckningsoptioner till nyckelpersoner i dotterbolaget
Vigmed AB, med rätt att teckna samma antal aktier i Vigmed Holding AB (publ) till ett
aktiepris om 24 SEK per aktie. Optionerna utgavs till marknadsmässiga villkor. Efter den
senaste nyemissionen i december 2015 är aktiepris omräknat och uppgår per 31 december
2015 till cirka 21,8 kronor och varje teckningsoption berättigar till cirka 1,1 aktie.
Teckningsoptionerna kan utnyttjas under perioden 15 januari – 31 januari 2017 och kan öka
aktiekapitalet med upp till cirka 16 766 SEK, motsvarande högst 2 % av det nuvarande
aktiekapitalet. Incitamentsprogrammet förväntas inte medföra några kostnader av betydelse
för företaget. I övrigt finns inga utestående teckningsoptioner, konvertibla skuldebrev eller
liknande finansiella instrument som kan berättiga till teckning av nya aktier eller på annat
sätt påverka aktiekapitalet.
Ägarförteckning
Aktien i Vigmed Holding AB (publ) noterades vid NASDAQ OMX First North i Stockholm i
februari 2013. Aktiekapitalets utveckling och ägarförteckning per den 31 mars 2016 visas
nedan.
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Åtgärd
Bolagsbildning
Split
Apportemission
Nyemission 2013
Nyemission 2014
Nyemission 2015

Förändring
aktiekapital (kr)
50 000
636
71
126
442

869
429
383
340

Ack. aktiekapital (kr)
50 000
50 000
686 869
758 297
884 680
1 327 020

Förändring
(antal aktier)
+50 000
+2 425 000
+31 525 000
+3 571 428
+6 261 904
+21 916 666

Ack. antal
aktier
50 000
2 475 000
34 000 000
37 571 428
43 833 332
65 749 998

Aktieägare, 31 mars 2016
Bure Equity AB (publ)
Per Knutsson (ink. bolag)
Ulf Mossberg
Rikard Roos
Nomura Securities Co. Ltd.
Lennart Holm (ink. familj och bolag)
UBS AG Client Account
Cecilia Karlsson
SI Technology Investments AB
Finn Ketler (ink. familj och bolag)
Övriga
Summa

Aktier
6
6
2
2
2
1
1
1
1
1
37

581
515
584
503
100
803
764
705
552
259
378

Kvotvärde
1
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02

Procent

827
081
040
662
000
918
806
935
316
653
760

10,0%
9,9%
3,9%
3,8%
3,2%
2,7%
2,7%
2,6%
2,4%
1,9%
56,8%

65 749 998

100,0%

(Offentlig aktiebok och förvaltarförteckning samt för bolaget känd information per den 31
mars 2016)
Moderbolag
Vigmed Holding AB (publ) omfattar exekutiva funktioner och styrning, samt förvaltning och
finansiering av det helägda dotterbolaget Vigmed AB. Rörelseresultatet för första kvartalet
uppgick till -0,5 miljoner SEK (-0,4 miljoner SEK).
Moderbolaget har lämnat aktieägartillskott till Vigmed AB om 7,5 miljoner SEK
(8,9 miljoner SEK) under första kvartalet, vilka redovisas under resultat från finansiella
poster.

FÖRETAGET I KORTHET
Vigmed är ett svenskt medicintekniskt företag som grundades 2009 vars mission är att
eliminera nålsticksskador och risken för smittspridning av farliga infektionssjukdomar hos
sjukvårdspersonal och patienter.
Nålsticksskador är ett betydande problem för läkare, sjuksköterskor och annan
sjukvårdspersonal, som riskerar att smittas med exempelvis HIV, hepatit, ebola eller någon
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annan av de cirka 60 blodburna sjukdomar som kan överföras via en smittad nål. Varje år
inträffar över en miljon rapporterade stickskador bland läkare, sjuksköterskor och
sjukvårdspersonal enbart i Europa, samtidigt som mörkertalet är stort.
Vigmed utvecklar och marknadsför patenterade säkerhetslösningar som skyddar
sjukvårdspersonal mot nålsticksskador.
Nålsticksskador anses vara ett så betydande arbetsmiljöproblem att EU år 2013 införde ett
direktiv som kräver att alla offentliga inköp av nålar och andra stickprodukter ska utgöras av
produkter utrustade med nålskydd för att förhindra nålsticksskador. Direktivet, som följts
upp av nationella lagar i respektive EU-land, kräver att marknaden under en begränsad tid
konverterar till nya och anpassade säkerhetsprodukter.
Det är med stöd i denna förändring som Vigmed etablerar sig på marknaden. Bolaget
utvecklar patenterade skyddade säkerhetsprodukter som är användarvänliga och av hög
kvalitet.
Vigmeds affärsidé är uppbyggd runt en central tanke: att genom en djup förståelse av
användarens behov utveckla, producera och leverera funktionella, säkra och
kostnadseffektiva produkter och lösningar som möter marknadens behov av säkra lösningar
idag och i framtiden.
Ovanstående kräver inte bara teknisk och medicinsk kompetens utan också en väl utvecklad
förmåga att samarbeta med andra ledande partners i värdekedjan, i syfte att effektivt
kombinera olika aktörers resurser och förmågor. Konkret innebär detta att Vigmed aktivt
förverkligar sina lösningar genom outsourcing av tillverkning och distribution.
Idag tillverkas Vigmeds produkter av utvalda kontraktstillverkare i Sverige och Indien och
säljs via välrenommerade och väletablerade distributörer i utvalda länder. Etablering och
volymtillväxt på den europeiska marknaden ligger för närvarande i fokus och är koncernens
högsta prioritet. Vigmeds försäljningsteam har för närvarande fullt fokus på att stötta
distributörer på samtliga marknader i arbetet med att föra ut existerande produktutbud samt
assistera i det nödvändiga förarbete och de tester som föregår upphandlingar på respektive
marknad. Parallellt har Vigmed även påbörjat ett förberedelsearbete för en etablering i Asien
där marknaden för stickskyddade produkter nu är i kraftig tillväxt.
Följande produktlinjer har lanserats på marknaden: CLiP Ported, CLiP Winged,
CLiP Neo, SWiNG Clic-on och SWiTCH.
Vigmed AB, som är ett helägt dotterbolag till Vigmed Holding AB (publ), har sitt säte i
Helsingborg. I koncernen ingår även ett bolag i Hong Kong, Vigmed Asia Ltd. (tidigare
Vigmed China Ltd.) (70 % ägarandel) samt ett därtill hörande helägt dotterbolag i Kina,
Vigmed Medical Device (Beijing) Co. Ltd. Vigmed noterades på NASDAQ First North i februari
2013 under tickern VIG och handlas sedan april 2015 på segmentet First North Premier.
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FÖR YTTERLIGARE INFORMATION
Henrik Olsen, VD
Tel: +46 42 600 5320
E-post: ho@vigmed.com

Lennart Holm, Styrelseordförande
Tel: +46 706 308 562
E-post: lennart.holm@lehdab.com

Adress:
Vigmed Holding AB (publ)
Garnisonsgatan 10
254 66 Helsingborg
Sverige
www.vigmed.com
Tel: +46 42 28 00 90

Certifierad rådgivare:
Remium Nordic AB
Kungsgatan 12-14
111 35 Stockholm
Sverige
www.remium.se
Tel: +46 8 454 32 00

Organisationsnummer:
Vigmed Holding AB (publ), 556918-4632
Vigmed AB, 556780-8018

Aktien:
Ticker: VIG
ISIN-kod: SE0005034576

KOMMANDE RAPPORTER
Halvårsrapport 2016
Delårsredogörelse Q3 2016

25 augusti 2016
9 november 2016

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor.

Helsingborg, den 12 maj 2016
Vigmed Holding AB (publ) Styrelsen
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Resultaträkning (koncern) kSEK

Q1 2016

Q1 2015

Jan-Dec 2015

Nettoomsättning
Aktiverade utvecklingskostnader
Övriga rörelseintäkter
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Kostnad för ersättningar till anställda
Av- och nedskrivningar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat

2 039
296
14
-1 028
-2 453
-3 734
-2 150
-10
-7 026

1 523
1 704
35
-2 546
-4 150
-4 562
-1 040
-17
-9 056

4 179
5 970
795
-12 348
-18 224
-17 188
-10 840
-513
-48 168

Resultat från finansiella poster
Periodens resultat

-978
-8 004

-175
-9 231

-1 975
-50 143

-7 997
-7

-9 231
-

-50 110
-33

65 749 998
-0,12

43 833 332
-0,21

44 133 560
-1,14

2016-03-31

2015-12-31

12 808
49 561
62 369

13 056
50 098
63 154

3 126
2 808
53 547
59 481

2 219
2 456
65 360
70 035

Summa tillgångar

121 850

133 189

Eget kapital
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

66 313
40 539
14 998

74 314
40 203
18 672

121 850

133 189

Resultat hänförlig till:
Vigmed Holding AB (publ) aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande
Antal aktier, vägd snitt för perioden
Resultat per aktie

Balansräkning (koncern) kSEK
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Lager
Kortfristiga fordringar
Kassa & bank
Summa omsättningstillgångar

Summa eget kapital & skulder
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Eget kapital (koncern) kSEK

2016-03-31

2015-12-31

Eget kapital vid periodens början
Nyemission
Emissionskostnad
Teckningsoptionsprogram 14/17
Omräkningsdifferenser
Periodens resultat

74 314
3
-8 004

73 820
56 983
-6 358
12
-50 143

Eget kapital vid periodens slut

66 313

74 314

Kassaflödesanalys (koncern) kSEK

Q1 2016

Q1 2015

Jan-Dec 2015

Kassaflöde före rörelsekapitalförändringar
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Ökning av leasingskuld
Amortering leasingskuld
Nyemission
Emissionskostnad
Teckningsoptionsprogram 14/17
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde
Likvida medel vid per. början
Likvida medel vid periodens slut

-5 851
-4 933
-10 784
-1 365
336
336
-11 813
65 360
53 547

-8 191
-10 600
-18 791
-2 355
0
-21 146
63 500
42 354

-36 059
-4 218
-40 277
-7 380
-1 109
56 983
-6 358
49 516
1 860
63 500
65 360

Resultaträkning (moderbolaget) kSEK

Q1 2016

Q1 2015

Jan-Dec 2015

725
-

730
-

2 900
39

Övriga externa kostnader

-361

-443

-2 359

Kostnad för ersättningar till anställda

-834

-663

-2 326

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Av- och nedskrivningar
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Periodens resultat

-

-6

-25

-470

-382

-1 772

-7 448
-7 918

-8 860
-9 242

-47 553
-49 324
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Balansräkning (moderbolaget) kSEK

2016-03-31

2015-12-31

157 600
31 000
188 600

157 600
18 500
176 100

1 201
34 146
35 347

1 541
58 457
59 998

Summa tillgångar

223 947

236 098

Eget kapital
Kortfristiga skulder

223 107
840

231 025
5 073

223 947

236 098

2016-03-31

2015-12-31

Eget kapital vid periodens början
Nyemission
Emissionskostnad
Teckningsoptionsprogram 14/17
Periodens resultat

231 025
-7 918

229 725
56 983
-6 358
-49 325

Eget kapital vid periodens slut

223 107

231 025

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Aktier i koncernföretag
Fordringar hos koncernföretag
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kassa & bank
Summa omsättningstillgångar

Summa eget kapital & skulder

Eget kapital (moderbolaget) kSEK
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