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Ett år som skapat grund för stark expansion

Kvartal 4 (Q4), 1 oktober 2017 – 31 december 2017
• Rörelsens intäkter uppgick till 831 KSEK
• Nettoomsättning om 828 KSEK
• Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -2 110 KSEK
• Rörelseresultatet uppgick till -2 131 KSEK
• Resultat före skatt uppgick till -2 136 KSEK
• Resultatet per aktie uppgick till -0,41 SEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till -3 128 KSEK

12 månader, 1 januari 2017 – 31 december 2017
• Rörelsens intäkter uppgick till 1 076 KSEK
• Nettoomsättning om 1 052 KSEK
• Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA uppgick till -7 365 KSEK
• Rörelseresultatet uppgick till -7 436 KSEK
• Resultat före skatt uppgick till -7 470 KSEK
• Resultatet per aktie uppgick till -1,43 SEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten i perioden uppgick till -7 831 KSEK
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Exklusiv licens för Dynaflow® Resolve
Under 2017 har Fluicell ingått ett exklusivt avtal 
med Cellectricon AB gällande Dynaflow® Resolve 
och relaterade patent.

Fortsatt utveckling med Biopixlar™ Retina
2017 har varit ett händelserikt år för nästkomman-
de produkt Biopixlar™ Retina som är en nästa gene-
rations bioprinter. Under året har Fluicell aktivt vi-
dareutvecklat produktkonceptet till en fungerande 
prototyp som visar lovande resultat.

Stakande försäljning
Som resultat av en omställning från att primärt till-
lämpa direktförsäljning till försäljning genom ledan-
de distributörer har försäljningen inte nått upp till 
önskade nivåer. Det beror på att det tar tid för våra 
distributörer att få igång försäljningen och att det är 
långa ledtider på försäljningar mot den akademiska 
världen. Dessutom har marknaden efterfrågat en 
längre spets på Biopen® pipetten  som passar upp-
rätta mikroskop. Denna produkt är nu färdigutveck-
lad och kommer att lanseras under första halvåret 
2018.

Tillsatt säljenhet
Bolaget rekryterade en säljchef med fokus på att 
driva direktförsäljning av Bolagets produkter samt 
assistera distributörer så att dessa blir mer effektiva 
och får det understöd som krävs för en ökad försälj-
ning.

Ytterligare patent beviljade
Bolaget fick i maj och juni 2017 ytterligare patent 
beviljade för patentfamilj 1 och 2 som bland annat 
skyddar produkten Biopen®.

Nyemissioner
Under 2017 genomförde Bolaget två nyemissioner 
om 7 respektive 7,5 MSEK. Dessa lade grund för 
fortsatt arbete med utvecklandet av Biopixlar™ Re-
tina samt rekrytering av nya medarbetare.

Året i korthet

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som grundades 2012 som en spin-off från Chalmers tekniska hög-
skola. Bolaget har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom 
framförallt läkemedelsutveckling. Bolagets produkter inriktar sig i första hand till Life Science-sektorn men 
Bolaget kommer att öka produktexponeringen mot andra relevanta sektorer.

Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten Biopen® och Dynaflow® Resolve som redan idag 
ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en detaljnivå 
som tidigare inte varit möjlig.

Som vidareutveckling av Fluicells befintliga produktportfölj har Bolaget utvecklat en unik högupplöst tek-
nologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar™ Retina. Med detta system kan komplexa 
vävnadsliknande strukturer skapas där positionering av enskilda celler kan kontrolleras. Teknologin skiljer 
sig markant från dagens kända system.

Beskrivning av Bolaget
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Händelser under året

Händelser under fjärde kvartalet (oktober 2017 – december 2017)
• I början av november tecknade Fluicell ett avtal med Mangold som finansiell rådgivare för en komman-

de kapitalisering och notering av Bolagets aktier.

• Under november ingick Bolaget avtal gällande en Dynaflow® Resolve-produkt med Orion Pharma.

• Under december sålde Bolaget en Dynaflow® Resolve-produkt till Novartis (USA).

• I december genomförde Bolaget en aktiesplit (1:15) och en fondemission.

• I december utnämndes Carl Fhager, advokat vid MAQS, till ny styrelseledamot.

• Fluicell genomförde en nyemission under december, Bolaget tillfördes 7,5 MSEK innan emissionskost-
nader.

Händelser under årets tre första kvartal (januari 2017 – september 2017)
• Victoire Viannay tillträder som VD.

• Bolagets tillverkning av pipetter optimeras ytterligare vilket resulterar i förbättrad produktmarginal.

• Professor Daniel Chiu rekryteras till Bolagets styrelse.

• I mars licensierar Fluicell in Dynaflow® Resolve från Cellectricon AB och kompletterar därmed Bolagets 
produktportfölj. Bolaget får genom den exklusiva licensieringen av Dynaflow® Resolve tillgång till indu-
striella kunder samt immateriella rättigheter.

• Bolaget erhåller, genom distributör, sin första order från amerikanska Food and Drug Administration 
(FDA).

• I april anställs Gavin Jeffries som CTO.

• I april gjordes en kapitalanskaffning om 7 MSEK vilken var mycket framgångsrik och tecknades tilll 300 
procent.

• Den 23 maj mottog Fluicell ett godkännande för patentfamilj 2 “Microfluidic device with holding inter-
face, and methods of use”. Detta är det andra godkända patentet för Bolagets transformativa produkt-
grupp Biopen®.

• Den 6 juni mottog Bolaget ett ytterligare patent godkänt för Biopen® i patentfamilj 1 “Pipettes, methods 
of use, and methods of stimulating an object of interest”.

• Bolaget skickade in en patentansökan till amerikanska patentverket (USPTO) gällande bioprinting.

• I början av augusti anställdes Andreas Holmström som försäljningsansvarig för att lyfta och utöka för-
säljning och ge stöd till distributörerna.

• I september ingick Fluicell ett avtal med en ny distributör, Medi Analytika, för att nå ut till den indiska 
marknaden.
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VD har ordet

Fluicell är ett högteknologiskt bolag med rötter från Chalmers. Vår vision är att leda motsvarigheten till den 
digitala revolutionen inom experimentell medicinsk forskning. Detta gör vi genom att erbjuda och utveckla 
miniatyriserade, smarta och effektiva produkter för kostnadsbesparande utveckling av nya läkemedel. Man 
kan enkelt säga att vad som drev teknikutvecklingen av digital fotografi med högre upplösning och mer 
datakraft är precis vad vi vill åstadkomma inom medicinsk forskning, där den optimala upplösningen inom 
biologi och medicin är en enda levande cell. 

2017 har varit ett bra år för Fluicell och det är med stor tillförsikt vi går in i 2018. Jag ser framförallt fram 
emot vår kommande notering - det ska verkligen bli spännande att kunna exponera vårt bolag mot en 
publik arena. Vi säljer redan Biopen® och Dynaflow® Resolve, två pionjärprodukter som gör det möjligt att 
utnyttja en enda biologisk cell för att bättre förstå hur man ska kunna utveckla bättre och säkrare läkeme-
del. Och en tredje produkt är på gång.

Under 2017 har Fluicell ingått ett exklusivt avtal med Cellectricon AB gällande Dynaflow® Resolve och 
relaterade patent. Vi fick i maj och juni 2017 ytterligare två patent beviljade i USA som bland annat skyddar 
Biopen®-produkten. Försäljningen har dock inte nått önskade nivåer. Det beror till stor del på att det tar 
tid för våra distributörer att få igång försäljningen samt att det är långa ledtider på försäljningar mot den 
akademiska världen. Dessutom har vi märkt att vi behöver komplettera nuvarande framstycke på Biopen® 
med en variant som passar upprätta mikroskop, vilket vi nu gjort. För att understödja våra distributörer 
att nå en ökad försäljning och samtidigt stimulera vår direktförsäljning rekryterade vi en försäljningschef i 
augusti. Vi ser redan att det har gett resultat och både i slutet av 2017 och i början av 2018 har vi noterat 
god orderingång för Dynaflow® Resolve.

Utifrån vår unika teknologiplattform och kompetens har vi under 2017 utvecklat Biopixlar™ Retina, en ny 
typ av bioprinterplattform som precis som våra andra produkter kan arbeta med enstaka celler och ge-
nerera extremt högupplösta cell- och vävnads-liknande strukturer för explorativ medicinsk forskning och 
läkemedelsscreening. Vår produktidé är unik, vi känner inte till någon annan printer på marknaden av den 
här typen idag och vi känner att vi har ett teknologiskt försprång. Under 2017 genomförde Bolaget två 
nyemissioner om 7 respektive 7,5 MSEK vilka lade grund för fortsatt arbete med Biopixlar™ Retina samt 
rekrytering av nya medarbetare.

Bolagets fokus är fortsatt på en expansiv och innovativ teknikutveckling för att ta Fluicell från att vara ett 
lokalt enproduktsföretag till ett globalt flerproduktsbolag. Idag har vi ett trettiotal kunder inom ledande 
akademiska institutioner och globala läkemedelsbolag. Vi samarbetar med flera välrenommerade forskare, 
ett högst kompetent och drivet operationellt team och en mycket stark och erfaren styrelse.

Jag ser med tillförsikt fram emot en fortsatt god utveckling av Fluicell under 2018.

Victoire Viannay
VD, Fluicell AB (publ)
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Finansiell information och kommentarer

Jämförelse mellan oktober– december 2017 och oktober – december 2016
Nettoomsättning
Nettoomsättningen för Bolaget uppgick under fjärde kvartalet 2017 till 828 KSEK (796 KSEK), vilket mot-
svarar en ökning om fyra (4) procent jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen beror på 
att Bolaget har börjat sälja den nya produkten Dynaflow® Resolve som har ett högre försäljningspris.

Under perioden såldes inga Biopen®. Under motsvarande period 2016 såldes enbart Biopen® tillsammans 
med pipetter.

Rörelseresultat
Rörelseresultatet för Bolaget uppgick under fjärde kvartalet 2017 till -2 131 KSEK (-1 010 KSEK), vilket 
motsvarar en ökning av förlusten om 111 procent. Ökning av förlusten beror på högre lönekostnader, fler 
anställda under perioden jämfört med motsvarande period 2016. Dessutom hade Bolaget ökade produk-
tionskostnader, utvecklingskostnader för Biopixlar™ Retina och Biopen®-pipetter samt patenträttighets-
kostnader jämfört med perioden 2016.

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflödet för fjärde kvartalet 2017 uppgick till 3 672 KSEK (-878 KSEK). Kassaflödet från den löpande 
verksamheten uppgick till -3 128 KSEK (-831 KSEK). Detta förklaras främst av ökade kostnader i verksam- 
heten som redovisas ovan samt ökning av lager, kundfordringar och kortfristiga fordringar.

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 0 KSEK (-10 KSEK). Förändringen jämfört med 
motsvarande period föregående år förklaras av att Bolaget inte gjort några investeringar under perioden.

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 6 800 KSEK (-37 KSEK). Fjärde kvartalet 2017 
genomfördes en nyemission samt ett optionsprogram för anställda och nyckelpersoner i organisationen 
som tillförde Bolaget 6 837 KSEK. Under innevarande period och jämförande period 2016 amorterades 
37 KSEK på lånet från ALMI.

Jämförelse mellan januari – december 2017 och januari – december 2016
Nettoomsättning
Nettoomsättningen för Bolaget uppgick under helåret 2017 till 1 052 KSEK (2 635 KSEK), vilket motsvarar 
en minskning om 60 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Minskningen av försäljning-
en 2017 jämfört med föregående år beror i stor utsträckning på att vår största återförsäljare inte levde upp 
till de förväntningar som fanns. Fluicell sålde 19 Biopen®-system under 2016 varav tio system inköptes av 
vår största distributör. Enligt avtalet skulle ytterligare minst 10 system köpas in av denna aktör under 2017 
men den förväntade försäljningsvolymen uteblev under året. Fluicell förvärvade licensrättigheterna till 
Dynaflow® Resolve av Cellectricon AB och det har medfört en återhämtning av försäljningen under året.

Rörelseresultat
Rörelseresultatet för Fluicell uppgick under helåret 2017 till -7 436 KSEK (-4 966 KSEK), vilket motsvarar 
en ökning av förlusten om 49,7 procent. Ökning av förlusten beror på en betydligt högre kostnadsmassa i 
Bolaget under 2017 samt försäljningstappet hos distributörer av Biopen®-instrumentet. Fluicell har under 
år 2017 förstärkt organisationen med CTO, försäljningschef samt produktionspersonal vilket har ökat lö-
nekostnaderna jämfört med 2016. Bolaget har lagt stort fokus och på att säkerställa IP-portföljen. Utveck-
lingskostnader för Biopixlar™ Retina-systemet och Biopen®-pipetter har ökat jämfört med perioden 2016.
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Finansiell information och kommentarer (forts.)

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflödet för helåret 2017 uppgick till 6 734 KSEK (353 KSEK). Kassaflödet från den löpande verksam- 
heten uppgick till -7 831 KSEK ( -5 401 KSEK). Förändringen förklaras främst av ökade kostnader i verk- 
samheten som redovisas ovan samt ökning av lager, kortfristiga fordringar. Att leverantörsskulderna och de 
kortfristiga skulderna har ökat beror på att verksamheten har ökat i omfattning under 2017.

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -500 KSEK (-83 KSEK). Förändringen jämfört med 
motsvarande period föregående år förklaras av förvärvet av Dynafow®-licensen.

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 15 065 KSEK (5 837 KSEK). Under 2016 genom- 
förde Bolaget en nyemission jämfört med 2017 då Bolaget genomförde två nyemissioner. Bolaget har 
under båda åren amorterat på ALMI lånet.

Bolagets finansiella ställning och likviditet är god efter den nyemission som gjordes under i fjärde kvartalet 
2017. Likvida medel uppgick per den 31 december till 7 833 (1 099) KSEK.

Bolagets räntebärande skulder uppgår till 73 (220) KSEK.

Händelser efter balansdagens utgång
Under januari månad 2018 genomfördes teckning av teckningsoptioner genom optionsprogrammet 
2015/2017 om totalt 97 500 aktier. Aktieteckningen tillförde Bolaget 975 000 kronor till eget kapital. 
Antal aktier efter aktuell emission är där efter 5 304 970. Det kvarstår 45 000 optioner i det aktuella op-
tionsprogrammet som har slutdatum den 31 maj 2018.

I januari ingick Bolaget avtal om uthyrning av Dynaflow® Resolve Gold Chip till Bionomics in Australia och 
ett academic Dynaflow® Resolve chip to Washington University in St Louis.

Antalet aktier
Den 31 december 2017 uppgick antal aktier i Bolaget till 5 207 470.

Optionsprogram för nyckelpersoner
Per den 31 december 2017 har Bolaget två av bolagstämman beslutade optionsprogram: 2015/2017 
och 2017/2019. Fullt utnyttjat omfattar optionsprogrammen 358 500 aktier, motsvarande 6,9 procent av 
Bolagets aktier.

Förslag till utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2017.
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Fluicell i siffror

Belopp i KSEK
1 okt 2017 – 
31 dec 2017 
(3 månader)

1 okt 2016 – 
31 dec 2016 
(3 månader)

1 jan 2017 –  
31 dec 2017 
(12 månader)

1 jan 2016 – 
31 dec 2016 
(12 månader)

Rörelsemarginal, % -257% -127% -707% -188%

Vinstmarginal, % -258% -121% -710% -188%

Avkastning på eget kapital, % -37% -42% -131% -391%

Soliditet, % 83% 66% 83% 66%

Eget Kapital, KSEK 9 582 1 841 9 582 1 841

Kassaflöde, KSEK 7 833 1 099 7 833 1 099

Antal aktier, periodens slut 5 207 470 218 698 5 207 470 218 698

Antal aktier, genomsnitt perioden* 1 941 622 218 698 695 262 206 931

Antal aktier med full utspädning, 
periodens slut* 5 565 970 238 198 739 112 238 198

Resultat per aktie, SEK -0,41 -4,40 -1,43 -22,63

Resultat per aktie med full utspäd-
ning från utestående optioner, SEK -0,38 -4,41 -10,74 -20,78

Antalet anställda vid periodens slut, 
st 7 5 7 5

Utdelning per aktie, SEK 0 0 0 0

*Under december 2017 genomfördes en split 1:15 för Bolagets aktier
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Resultaträkning

Belopp i KSEK
1 okt 2017 – 
31 dec 2017 
(3 månader)

1 okt 2016 – 
31 dec 2016 
(3 månader)

1 jan 2017 - 
31 dec 2017 
(12 månader)

1 jan 2016 - 
31 dec 2016 
(12 månader)

Intäkter

Nettoomsättning 828 796 1 052 2 635

Övriga intäkter 3 - 24 17

Intäkter totalt 831 796 1 076 2 652

Rörelsekostnader

Övriga externa kostnader -1 314 -1 068 -3 956 -4 653

Personalkostnader -1 627 -719 -4 485 -2 880

Av- och nedskrivningar av  
materiella och immateriella anlägg-
ningstillgångar

-21 -19 -71 -85

Rörelsekostnader totalt -2 962 -1 806 -8 512 -7 618

Rörelseresultat -2 131 -1 010 -7 436 -4 966

Finansiella poster

Ränteintäkter och liknanden resul-
tatposter 0 52 0 43

Räntekostnader och liknanden 
resultatposter -5 -5 -34 -27

Finansiellt nettoresultat -5 47 -34 16

Resultat efter finansiella poster -2 136 -963 -7 470 -4 950

Skatt - - - -

Periodens resultat -2 136 -963 -7 470 -4 950
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Balansräkning

Belopp i KSEK 31 dec 2017 31 dec 2016

TILLGÅNGAR  

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Patent och immateriella rättigheter 496 0

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 206 273

Anläggningstillgångar totalt 702 273

Omsättningstillgångar

Varulager 877 443

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 746 748

Övriga kortfristiga fordringar 650 72

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 727 141

Kortfristiga fordringar totalt 2 123 960

Kassa och bank 7 833 1 099

Omsättningstillgångar totalt 10 833 2 502

TILLGÅNGAR TOTALT 11 535 2 775
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Balansräkning (forts.)

Belopp i KSEK 31 dec 2017 31 dec 2016

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 573 219

Ej registrerat kapital 0 0

Summa bundet eget kapital 573 219

 

Fritt eget kapital

Överkursfond 27 476 12 618

Balanserat resultat -10 997 -6 046

Periodens resultat -7 470 -4 950

Summa fritt eget kapital 9 009 1 622

Summa eget kapital 9 582 1 841

Skulder

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut 0 73

Övriga långfristiga skulder 0 0

Långfristiga skulder totalt 0 73

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut 73 147

Leverantörsskulder 759 226

Skatteskulder 19 4

Övriga kortfristiga skulder 48 24

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 054 460

Kortfristiga skulder totalt 1 953 861

EGET KAPITAL OCH SKULDER TOTALT 11 535 2 775
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Förändring av Eget Kapital

År 2016 Aktiekapital Överkursfond Balanserat 
resultat

Periodens 
resultat

Summa eget 
kapital

Ingående eget kapital 
2016-01-01 148 6 592 -2 263 -3 783 694

Nyemissioner 71 5 930 6 001

Teckningsrättr optionspro-
gram 96 96

Resultatdisposition enligt 
beslut av stämman -3 783 3 783 0

Periodens resultat -4 950 -4 950

Eget kapital 2016-12-31 219 12 618 -6 046 -4 950 1 841

År 2017 Aktiekapital Överkursfond Balanserat 
resultat

Periodens 
resultat

Summa eget 
kapital

Ingående eget kapital 
2017-01-01 219 12 618 -6 046 -4 950 1 841

Nyemissioner 153 16 148 16 301

Emissionskostnader -1 190 -1 190

Fondemission 201 -201 0

Teckningsrättr optionspro-
gram 101 101

Resultatdisposition enligt 
beslut av stämman -4 950 4 950 0

Periodens resultat -7 470 -7 470

Eget kapital 2017-12-31 573 27 476 -10 997 -7 470 9 582
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Kassaflödesanalys

Belopp i KSEK
1 okt 2017 – 
31 dec 2017 
(3 månader)

1 okt 2016 – 
31 dec 2016 
(3 månader)

1 jan 2017 – 
31 dec 2017 
(12 månader)

1 jan 2016 – 
31 dec 2016 
(12 månader)

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster -2 131 -1 010 -7 436 -4 966
Justeringar för poster som 
inte ingår i kassaflödet 21 19 71 85

Erhållen ränta 0 52 0 43
Erlagd ränta -5 -5 -34 -27
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapitalet -2 115 -944 -7 399 -4 865

Ökning/minskning varulager -148 -12 -434 -12
Ökning/minskning kundfordringar -735 152 1 -748
Ökning/minskning övriga  
kortfristiga fordringar -976 92 -1 163 41

Ökning/minskning av leverantörsskulder 473 -337 532 168
Ökning/minskning av övriga kortfristiga 
rörelseskulder 373 218 632 -81

Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 128 -831 -7 831 -5 497

Investeringsverksamheten
Investeringar i 
immateriella anläggningstillgångar 0 0 -500 0

Investeringar i materiella 
anläggningstillgångar 0 -10 0 -83

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 -10 -500 -83

Finansieringsverksamheten
Nyemission 7501 0 16 301 6 001
Emissionskostnader -765 0 -1 190 0
Optionsprogram 101 0 101 96
Amortering av skuld/upptagning av nya lån -37 -37 -147 -164
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 6 800 -37 15 065 5 933

Förändring av likvida medel 3 672 -878 6 734 353
Likvida medel vid periodens början 4 161 1 977 1 099 746
Likvida medel vid periodens slut 7 833 1 099 7 833 1 099
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Upplysningar och information

Företagsinformation
Fluicell AB med organisationsnummer 556889-3282 är ett aktiebolag registrerat i Sverige med säte i Gö-
teborg. Adressen till huvudkontoret är Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg. Bolagets verksamhet 
omfattar utveckling och försäljning av produkter riktade mot läkemedelsutveckling.

I denna rapport benämns Fluicell AB (publ) antingen med sitt fulla namn eller som ’Bolaget’, alternativt 
’Fluicell’. Alla belopp i rapporten är i tusentals kronor (KSEK) om ej annat anges.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats enligt BFNAR 2007:1. Bolaget tillämpar Årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2008:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K2). Ingen 
koncernredovisning upprättats med stöd av Årsredovisningslagen 7 kap. 3 a §. Redovisningsprinciper som 
har tillämpats för Bolaget överensstämmer, om ej annat anges nedan, med de redovisningsprinciper som 
användes för upprättande av den senaste årsredovisningen.

Övrig information

Datum för publicering av finansiell information
Kvartalsrapport 1, 2018  2018-05-09

Kvartalsrapport 2, 2018  2018-08-17

Kvartalsrapport 3, 2018  2018-11-21

Årsstämma 2018   2018-05-29

Denna delårsrapport, liksom ytterligare information, finns tillgänglig på Fluicells hemsida, www.fluicell.com, 
från och med 2018-03-09.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser.

Granskning av delårsrapporten
Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av Bolagets revisorer.

För ytterligare information
Victoire Viannay, VD
0725654205
victoire@fluicell.com

Mats Jonasson, CFO
0768706388
mats@businesscontrolpartner.com


