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Helåret 2013 
• Nettoomsättningen uppgick till 617 (700) KSEK 

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 860 (-2 762) KSEK 

• Resultat per aktie uppgick till -0,30 (-0,25) SEK 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten 
uppgick till -7 219 (-3 241) KSEK  

Fjärde kvartalet 2013 
• Nettoomsättningen uppgick till 181 (152) KSEK 

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 235 (-711) KSEK 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten 
uppgick till -1 873 KSEK 

Väsentliga händelser fjärde kvartalet 2013 
En extra bolagsstämma hölls den 12 november, där styrelsens beslut om nyemission 
godkändes. Företrädesemissionen avslutades den 11 december 2013 och tecknades 
till cirka 38,4 miljoner kronor vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 250 %. 
Genom nyemissionen tillförs Medfield cirka 15,4 miljoner kronor före 
emissionskostnader. 2 149 641 aktier nyemitteras. 

Totalt inkom anmälningar motsvarande 38 451 642 kronor. 2 080 754 aktier (cirka 97 
procent av emissionsvolymen) tilldelades tecknare med stöd av företrädesrätt.  

Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 1 128 561,825 kronor fördelat på 
15 047 491 aktier. 

Nyemissionen var vid årsskiftet inte registrerad hos Bolagsverket, varför den i denna 
bokslutskommuniké hanteras som pågående. 

Medfield har fortsatt fokuseringen på tidig diagnos av stroke och särskiljning mellan 
blödning och propp, inklusive diagnos i ambulans. Fortsatt dialog med key opinion 
leaders inom såväl stroke- som prehospital vård har bekräftat att denna prioritering är 
riktig.  

Dialogen med användare har även gett väsentlig feedback på detaljer i 
produktutformningen – framförallt för att ytterligare förbättra det praktiska 
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handhavandet. Ett exempel är kablage mellan produktens ingående delar, där ett 
trådlöst gränssnitt är närmast ett måste i ambulans och ett starkt önskemål på klinik. 
Detta medger även enklare integration med annan utrustning och därmed en bättre 
lösning. Denna förbättring var planerad till en senare version med tidigareläggs nu. 

För att tillmötesgå önskemålen från användare, har bolaget beslutat att revidera 
planen för första halvåret 2014. Detta påverkar inte de övergripande målen om 
CE-märkning under 2014 eller att nå break-even under 2015, men innebär att slutligt 
färdigställande av produkt för CE-märkning (MD100) och start av kliniska studier med 
MD100 planeras under andra kvartalet 2014.  

Den reviderade planen innebär att ett större steg i utvecklingen tas redan nu vilket tar 
ett par månader extra i det korta perspektivet, men ger en robustare och mer 
användarvänlig produkt.  

Den pågående studien (MF03) har fortsatt på både Sahlgrenska och Borås Sjukhus. 
Från att tidigare varit en bredare studie med bl a monitorering av TIA-patienter, har 
fokus under fjärde kvartalet legat på särskiljning av blödning och propp. Eftersom 
andelen patienter med blödning bara är ca 15%, har mätning på denna 
patientkategori prioriterats. 

Den vetenskapliga artikel som aviserats 2013 är ännu ej publicerad. Artikeln kommer 
att publiceras i en vetenskaplig medicinteknisk tidskrift, men eftersom bolaget inte 
beslutar över publiceringsdatum, kommer Medfield att sammanställa en övergripande 
presentation av genomförda studier. 

Medfield ställde i november ut på Medica i Düsseldorf. Medica är världens största, 
årligen återkommande medicinteknikmässa, med över 4000 utställare och mer än  
100 000 besökare. Detta var första gången Medfield medverkade i denna typ av 
internationella arrangemang. Ett antal värdefulla kontakter med potentiella kunder, 
distributörer och samarbetspartners knöts. 

Planeringen för den internationella multicenterstudien med key opinion leaders 
fortgår. Dialog med ytterligare två center har inletts och planen att lansera 
multicenterstudien under andra kvartalet ligger fast. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 
Nyemissionen som genomfördes under fjärde kvartalet 2013 har registrerats hos 
Bolagsverket och likviden blev tillgänglig för bolaget i början av januari. 

I början av februari hade 168 patienter inkluderats i den kliniska studien MF03. För att 
få statistiskt säkra resultat har bolaget beslutat att fortsätta studien, i första hand t o m 
mars månad.  
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VD kommenterar 
Medfields långsiktiga mål är att bidra till en drastiskt förbättrad behandling av stroke. 
Bolaget har tydliga mål med medellång sikt: CE-märkt produkt och försäljning för att 
nå break-even. I det korta perspektivet är fokus på att säkerställa en användarvänlig 
produkt, med hög kvalitet och goda prestanda samt att belägga detta med tillräckligt 
mycket kliniska data. 

Under 2013 har Medfield förstärkts för att nå dessa mål: 

• Styrelsen har utökats med kompetens inom bl a prehospital vård 
• Produktutvecklingsteamet har förstärkts med nya medarbetare, nya partners 

och nya verktyg 
• Medfields samarbete med akademin inom såväl det tekniska området 

(Chalmers) som det medicinska (Sahlgrenska) har stärkts och utökats 
• Bolagets kompetens och förmåga att bedriva kliniska studier har utökats och 

kommer att förstärkas ytterligare 

Medfields långsiktiga mål är väl etablerade och styrkta av oberoende forskning. De 
verksamhetsstyrande målen på medellång sikt är både tydliga och mätbara. Däremot 
är det inte alltid enkelt att på ett rättvisande sätt synliggöra externt hur statusen är 
inom produktutveckling och kliniska studier. Medfield har därför beslutat att förstärka 
kommunikationsfunktionen i syfte att förbättra informationen till aktiemarknaden. 

Aktien 
Per den 30 december 2013 uppgick antalet aktier i Medfield till 12 897 850. Efter 
nyemissionen, som registrerades i januari uppgår antalet aktier till 15 047 491. 

Insynspersoners aktieinnehav per 2013-12-31 
 2013-12-31  2012-12-31 
Namn   Antal aktier 
Arne Ferstad, med närstående 86 666  80 000 
Andreas Fhager 1 504 000  1 504 000 
Agneta Franksson 0  0 
Stefan Jacobsson 0  0 
Dag Jungenfelt, med närstående 69 666  0 
Stefan Kidborg 4 000  4 000 
Mikael Persson 3 504 000  3 504 000 
Bengt Arne Sjöqvist 1 000  0 
 

Eftersom nyemissionen registrerades hos Bolagsverket först efter årsskiftet, är 
angivet innehav enligt ovan, exklusive teckning i denna emission. Inklusive teckning i 
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emissionen är Arne Ferstads innehav 101 109 aktier (med närstående) och Dag 
Jungenfelts 82 069 aktier (med närstående). 

Personaloptionsprogram 
Medfield har två, av bolagsstämman beslutade, vederlagsfria 
personaloptionsprogram. Programmen är villkorade mot att bolaget listas på en börs, 
alternativt förvärvas av en tredje part. Fullt utnyttjade omfattar de existerande 
optionsprogrammen 650 000 aktier, motsvarande 4,3 % av aktierna. 195 000 av 
optionerna kvarstår i bolaget för att täcka framförallt sociala avgifter kopplade till 
programmet. 

Hittills har en dryg tredjedel av optionerna tilldelats, vilket motsvarar en möjlig 
utspädning på mindre än 1,5 %. 

Förslag till utdelning 
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2013. 

Principer för bokslutskommunikéns upprättande 
Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som i bolagets 
senaste årsredovisning, det vill säga enligt Årsredovisningslagen och med 
tillämpande av allmänna råd, rekommendationer samt uttalanden från 
Bokföringsnämnden. 

Årsredovisning tillgänglig 
Medfields årsredovisning för räkenskapsåret 2013 är planerad att publiceras på 
bolagets (www.medfielddiagnostics.com) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) 
respektive hemsida 2014-05-12. Årsstämma i Medfield är planerad att hållas 
2014-06-02. 

Granskning av revisor 
Bokslutskommunikén har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. 

Kommande finansiella rapporter 
2014-05-06  Delårsrapport för första kvartalet 2014 
2014-09-02  Delårsrapport för andra kvartalet 2014 
2014-11-04  Delårsrapport för tredje kvartalet 2014 
2015-02-24  Bokslutskommuniké för 2014 
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Avlämnande av delårsrapport 
 
Göteborg den 18 februari 2014 
Medfield Diagnostics AB (publ) 
Styrelsen 
 
Arne Ferstad Styrelseordförande 
Agneta Franksson Styrelseledamot 
Stefan Jacobsson Styrelseledamot 
Mikael Persson Styrelseledamot 
Bengt Arne Sjöqvist Styrelseledamot 
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Resultaträkning KSEK 
    

 
Fjärde kvartalet    Helåret 

  2013 2012 2013 2012 
Aktiverat arbete för egen räkning 181 147 613 695 
Övriga rörelseintäkter 

 
5 4 5 

  
    

 
 

181 152 617 700 

  
    

 Rörelsens kostnader 
 

    
 Övriga externa kostnader -987 -234 -2 965 -1348 

Personalkostnader -264 -477 -909 -1548 
Avskrivningar av immateriella och 
materiella anläggningstillgångar -152 -96 -523 -481 
Övriga rörelsekostnader -3 0 -13 -1 

  
    

 Summa rörelsens kostnader -1 406 -807 -4 410 -3 378 

  
    

 Rörelseresultat -1 225 -655 -3 793 -2 678 

  
    

 Resultat från finansiella poster 
 

    
 Ränteintäkter 8 0 8 16 

Räntekostnader -18 -56 -75 -100 
Summa resultat från finansiella 
poster -10 -56 -67 -84 

  
    

 Resultat efter finansiella poster -1 235 -711 -3 860 -2 762 

  
    

 
  

    
 Periodens förlust -1 235 -711 -3 860 -2762 
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Balansräkning (KSEK)  Not 2013-12-31 2012-12-31 
     
Tillgångar     
     
Anläggningstillgångar     
     
Immateriella anläggningstillgångar     
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten   6 440 3 023 
Patenter, varumärke och liknande rättigheter   878 795 
   7 318 3 818 
     
Materiella anläggningstillgångar     
Inventarier, verktyg och installationer   2 8 
     
Finansiella anläggningstillgångar     
Andelar i koncernföretag   100 100 
Summa anläggningstillgångar   7 420 3 926 
     
Omsättningstillgångar     
     
Kortfristiga fordringar     
Aktuella skattefordringar   20 42 
Övriga kortfristiga fordringar   447 89 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   444 81 
   911 212 
     
Kassa och bank   831 3 328            

3328      
Summa omsättningstillgångar   1 742 3 540 
     
Summa tillgångar   9 162 7 466 
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Balansräkning (KSEK)  Not 2013-12-31 2012-12-31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
Eget kapital och skulder 

Eget kapital och skulder 

    
     
Eget kapital  1   
     
Bundet eget kapital     
Aktiekapital   967 829 
Reservfond   275 275 
   1 242 1 104 
     
Fritt eget kapital     
Överkursfond   16 149 12 307 
Balanserad förlust   -8 248 -5 486 
Årets förlust   -3 860 -2 762 
   4 041 4 059 
     
Summa eget kapital 

Summa eget kapital 

  5 283 5 163 
 

Långfristiga skulder 

    
Långfristiga skulder     
Övriga långfristiga skulder   1 019 1 144 
 

Summa långfristiga skulder 

  1 019 1 144 
     
Kortfristiga skulder     
Skulder till kreditinstitut   125 125 
Leverantörsskulder   2 182 490 
Skulder till koncernföretag   90 90 
Övriga kortfristiga skulder   41 125 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   422 329 
Summa kortfristiga skulder   2 860 1 159 
     
Summa eget kapital och skulder 

Summa eget kapital och skulder 

  9 162 7 466 
     
Ställda säkerheter   Inga Inga 
Ansvarsförbindelser   Inga Inga 
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Kassaflödesanalys (KSEK)  Not 2013 2012 
     
Den löpande verksamheten     
Rörelseresultat före finansiella poster   -3 793 -2 677 
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet  2 -344 480 
     
Erhållen ränta   8 16 
Erlagd ränta   -75 -100 
Betald inkomstskatt   - -9 
     
   -4 204 -2 290 
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar   -698 358 
Ökning/minskning leverantörsskulder   1 692 412 
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder   9 175 
Kassaflöde från den löpande verksamheten   -3 201 -1 345 
     
Investeringsverksamheten     
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar   -4 018 -1 896 
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -4 018 -1 896 
     
Finansieringsverksamheten     
Nyemission   4 847 6 138 
Upptagna lån   - 150 
Amortering av skuld   -125 -31 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   4 722 6 257 
     
Årets kassaflöde   -2 497 3 016 
Likvida medel vid årets början   3 328 313 
Likvida medel vid årets slut   831 3 329 
  

 

  



 

 
Medfield Diagnostics AB (publ) Phone:  +46 (0)31 7411706 Org. Nr:    556677-9871 
Medicinaregatan 8A  Fax:     +46 (0)31 7411701 VAT Nr: SE 556677987101 
413 46 Göteborg  

10	  (11)	  

 

Noter 

Not 1 Förändring av eget kapital 

 Aktie- 
kapital 

Reserv- 
fond 

Över- 
kurs- 
fond 

Övrigt  
fritt eget 
 kapital 

Summa 
 eget 

 kapital 

Eget kapital 2012-12-31 829 275 12 307 -8 248 5 163 

Nyemission 2013-07-01 138  5 389  5 527 

Emissionskostnad 2013-07-01   -680  -680 

Emissionskostnad pågående 
nyemission   -867  -867 

Årets resultat    -3 860 -3 860 

Eget kapital 2013-12-31 967 275 16 149 -12 108 5 283 

      

Aktiekapitalet består av 12 897 850 st aktier.   

      

  

 

Not 2 Justering för poster som ej ingår i kassaflödet 

 2013-12-31 2012-12-31 

Avskrivningar av anläggningstillgångar 523 480 

Skuldförda emissionskostnader som belastat eget kapital -867 - 

 -344 480 

  

 

 


