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Kvartalet Q1 (jan-mars) 2018 i sammandrag

•
•
•
•
•
•
•

Rörelsens intäkter uppgick till 326 (102) KSEK
Nettoomsättning om 326 (102) KSEK
Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -2 484 (-1 246) KSEK
Rörelseresultatet uppgick till -2 522 (-1 263) KSEK
Resultat före skatt uppgick till -2 505 (-1 283) KSEK
Resultatet per aktie uppgick till -0,47 (-5,86) SEK
Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till 1 063(-443) KSEK

VD har ordet

Den 18e april var en spännande dag, inte minst på grund av vad man då trodde var en brand som orsakade
kaos på den nordiska börsen, men vi kunde för första gången se tickern ’Flui’ på Nasdaq First North. Detta
var utan tvekan en av Fluicell AB:s största milstolpar hittills. Vi är glada och stolta över att vara en del av
Nasdaq First North och jag vill tacka alla som har varit involverade i processen – anställda, rådgivare,
advokater, konsulter och aktieägare – för ert värdefulla stöd och förtroende.
Denna kvartalsrapport är vår första som ett publikt bolag, och det gläder oss att nu få dela periodens resultat
med våra aktieägare.
Stark tillväxt av försäljning och tecknade avtal
Vad som utmärker vårt första kvartal är de starka framsteg som vi har gjort med Dynaflow och BioPen
produkterna samt att utvecklingsarbetet med Biopixlar Retina tagit stora steg framåt mot färdig produkt.
Dynaflow har genererat viktig försäljning mot ledande läkemedels- och bioteknikbolag samt
forskningsuniversitet. Det totala värdet av alla avtal och affärer under perioden, inklusive de Dynaflowleasingavtal som löper i tre till fyra år, uppgår till 1.45MSEK varav 529KSEK garanteras för 2018 och 326KSEK
är bokfört under första kvartalet 2018 (leasingavtalen skall godkännas av kund på årlig basis från och med
2019). För aktuell period så motsvarar resultatet en ökning om 220 procent jämfört med motsvarande period
föregående år (102KSEK). Vi meddelade tidigare att vi sålt ett Dynaflow Resolve system till Novartis under
Q4 2017. Nu är vi mycket stolta över att ha tecknat tre Dynaflow-leasingavtal med ytterligare en
läkemedelsgigant-Genentech, som är en del av Roche-koncernen. De är inte bara ett topp-10
läkemedelsbolag genom receptbelagd försäljning, utan också en verklig ledare inom innovation, vilket vi
bidrar till genom vår produkt. Det här är bara resultaten från de första tre månaderna av året, flera ytterligare
affärer och avtal har landats efter periodens slut och flera avtal diskuteras med ytterligare ledande
läkemedelsbolag och framgångsrika demos har genomförts med BioPen-systemet i många olika delar av
världen.
Ökar vår globala närvaro
Fluicell har under våren deltagit vid utvalda konferenser på båda sidor av Atlanten med målet att nå specifika
forskare vars dagliga labbarbete väsentligt kan förbättras med våra produkter. Vi har sett att detta
tillvägagångssätt engagerar många forskare eftersom de kan få en demo av produkterna på plats,
vilket kan reducera tiden till ett potentiellt avtal och fördjupa deras förståelse för produkternas fördelar.
Samtidigt arbetar vi också med en expansion i Asien baserat på den marknadens snabbt växande intresse för
våra produkter. Som ett resultat är vi för närvarande i diskussioner med flera distributörer om möjlighet att
representera oss och våra produkter i Kina, på en icke-exklusiv basis, samt en ytterligare japansk distributör.
I slutändan är vårt mål att hitta rätt partner, de som ser det stora värdet av våra produkter framför allt inom
läkemedelsutveckling och ser långsiktigt på ett samarbete.

Produktutveckling baserat på kundernas behov
Vi lyssnar alltid på marknaden och våra kunders förändrande behov. Under det första kvartalet har vi aktivt
arbetat med BioPen Flex som också nyligen har lanserats. BioPen Flex är en ny typ av mikrofluidal spets, ett
tillägg ’add-on’ till BioPen, som är speciellt utformad och efterfrågad av forskare som använder upprätta
mikroskop. Intresset är högt och vi nästan dubblar den adresserbara marknaden. Vi har också avslutat
utvecklingen av en BioPen en-cells Laser Heating plattform tillsammans med Oblique Therapeutics AB i
samarbete med en forskargrupp vid Karolinska Institutet som har använt BioPen under flera år. Gruppen
har en mycket spännande och unik applikation inom farmakologi och vi är mycket stolta över att
tillhandahålla en skräddarsydd tekniklösning som vi hoppas leder till ytterligare BioPen publikationer. Vårt
nära samarbete med distributörer och öppenheten med kunder är en viktig del i vår
produktutvecklingsprocess, då vi ser att detta kommer att säkerställa att våra produkter kommer fortsätta
ligga i framkanten av branschen.
Utvecklingsarbete och förberedelser av vår 2D/3D bioprinter inför lansering
Produktutvecklingen för vår 2D/3D bioprinter, BioPixlar Retina, fortskrider snabbt. En vetenskaplig artikel
skrivs för närvarande för en ledande journal, experiment med cancerceller utvecklas enligt plan och
designplaner för första produktgenerering är nästan färdiga. Den tidiga prototypen av denna 2D/3D
bioprinter fungerar över våra förväntningar och de resultat som hittills påvisats är verkligen imponerande.
Diskussioner kring samarbeten med institut och bolag har redan inletts baserat på den fullt funktionella
labprototypen av BioPixlar Retina. Med denna bioprinter kommer läkemedelsindustrin att få tillgång till
forskningmodeller som är har större likhet med den faktiska sjukdomen tidigt i
läkemedelsutvecklingsprocessen, vilket är mycket viktigt för att kunna snabbare identifiera
läkemedelssubstanser med verklig potential som en dag kan komma att göra skillnad i patienters liv.
Lyckade nyckelrekryteringar
Ett teknikbolag av Fluicells kaliber är kritisk beroende av världsledande kompetens, talang, innovationskraft
och motivation. Vi är oerhört stolta över ha gjort en stjärnrekrytering i Dr. Tatsiana Lobovkina som
forskningschef. Hon har doktorerat på Chalmers och gjort en postdoc i Professor Richard Zare´s forskargrupp
på Stanford University i Kalifornien. Vi hälsar Dr. Lobovkina varmt välkommen och vi kommer snart sätta upp
forskarporträtt på vår hemsida där ni kommer att finna mer information.
Vi är övertygade om att våra befintliga och framtida produktlinjer är transformerande och skapar genuint
värde för våra nuvarande och framtida kunder. Framgången med försäljning mot världsledande
läkemedelsföretag och forskningsinstitutioner är ett bevis på detta.
Nu satsar vi med full fart framåt med att införliva de mål som vi har satt upp för bolaget med fokus på
försäljning och marknadsföring samt förberedelser för lansering av Biopixlar Retina. Vi har vänt bladet till ett
nytt spännande kapitel för Fluicell och vi är mycket glada och stolta över vad vi har åstadkommit så här långt.
Nu ser vi fram emot en spännande framtid tillsammans med våra nya och gamla aktieägare.

Victoire Viannay
VD, Fluicell AB

Händelser under första kvartalet Q1 (jan-mars) 2018
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I januari tecknade vi tre Dynaflow-leasingavtal med Genentech i USA. Avtalen startar
den 1 april, 11 april och 26 oktober. Varje leasingavtal förnyas i upp till tre år med årliga
betalningar i avvaktan på årlig förlängning
Tecknandet av ett Dynaflow-leasingavtal med Bionomics i Australien i januari,
startdatum den 1 februari. Avtalet varar i fyra år, med årliga betalningar, i avvaktan på
årlig förlängning
Dynaflow-chip säljs till Washington University i St Louis, USA, den 21 februari
I mars säljs ett kustomsystem för en-cells studier, Laser Heater för temperaturkontroll
av BioPen-enheten som används av Oblique Therapeutics AB i samarbete med
Karolinska Institutet
Deltog på Biophysical Societys 62:e årsmöte i San Francisco, USA, under 17–21 februari
BioPen presenterades vid det tyska Pharmacology/Toxicology mötet i Göttingen,
Tyskland, den 26–28 februari
I mars deltog Fluicell på konferensen "Monitoring Molecules in Neurosciences" i
Oxford, Storbritannien.
Produktutvecklingen för BioPixlar Retina, fortskrider snabbt. En vetenskaplig artikel
skrivs för närvarande avsedd för en ledande journal, experiment med cancerceller
utvecklas enligt plan och designplaner för första produktgenerering är nästan färdiga
Pågående förbättringar av BioPen och Dynaflow-programvaran sker

Rekryteringar
•
•
•

Dr. Vladimir Kirejev, Laboratory Manager and Development Scientist for BioPixlar
Retina, den 2 januari
Filip Aglöv, Production technician, den 9 februari
Dr. Tatsiana Lobovkina, Chief Scientific Officer (CSO), den 1 mars

Händelser efter periodens utgång
•
•
•
•
•
•
•
•

Fluicell blir publikt bolag den 18 april och listas på Nasdaq First North
BioPen-tips säljs till Universitet i Oslo, Norge
BioPen-tips säljs till Scientifica
Ettårigt Dynaflow-leasingavtal tecknas med Gedeon Richter
Ändring av det japanska distributörsavtalet till icke-exklusivitet för att öppna för
möjligheter att använda andra distributionskanaler i Japan från den 11 april
Resa till USA för att vidareutveckla relationen med kunderna Genentech och
amerikanska National Institute of Health
Installation av ett BioPen-demosystem på Genentech
OEM-partner för BioPixlar Retina identifierades och diskussioner initierades

Finansiell information och kommentarer
Jämförelse mellan januari - mars 2018 och januari - mars 2017
Nettoomsättning
Nettoomsättningen för Bolaget uppgick under först kvartalet 2018 till 326 (102) KSEK, vilket
motsvarar en ökning om 220 procent jämfört med motsvarande period föregående år.
Ökningen beror på att Bolaget sålt Biopen® utrustning och den nya produkten Dynaflow®
Resolve Gold Chip till Bionomics in Australia och ett academic Dynaflow® Resolve chip till
Washington University in St Louis. Under perioden föregående år bestod försäljningen enbart
av Biopen® pipetter.
Rörelseresultat
Rörelseresultatet för Bolaget uppgick under först kvartalet 2018 till -2 522 KSEK (-1 263 KSEK),
vilket motsvarar en ökning av förlusten om 100 procent. Ökning av förlusten beror på högre
lönekostnader, fler anställda under perioden jämfört med motsvarande period 2017.
Dessutom hade Bolaget ökade utvecklingskostnader för Biopixlar™ Retina och Biopen®pipetter jämfört med perioden 2017.
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflödet för första kvartalet 2018 uppgick till -2 791 (70) KSEK. Det förklaras främst av att
de likvida medlen från emissionen inkom efter periodens utgång. Kassaflödet från den
löpande verksamheten uppgick till 1 063 (-443) KSEK. Detta förklaras främst av ökade
kostnader i verksamheten som redovisas ovan samt ökning av leverantörsskulder och
kortfristiga skulder i samband med emissionen.
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -407 (-250) KSEK. Förändringen jämfört
med motsvarande period föregående år förklaras av att Bolaget investerat i
produktionsutrustning under perioden.
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -3 446 (763) KSEK. I första kvartalet
2018 genomfördes en större nyemission där de likvida medel inflyter efter periodens utgång
samt en aktieteckning av teckningsoptioner tillhörande anställda och nyckelpersoner i
organisationen. Totalt tillförs Bolaget 33 675 KSEK. Under innevarande period och jämförande
period 2017 amorterades 37 KSEK på lånet från ALMI.
Bolagets finansiella ställning och likviditet är god efter den nyemission som gjordes under i
första kvartalet 2018. Likvida medel uppgick per den 31 mars till 5 042 (1 169) KSEK. Efter
periodens utgång tillförs de 32 700 KSEK från den aktuella nyemissionen.
Bolagets räntebärande skulder uppgår till 37 (184) KSEK.

Händelser efter balansdagens utgång
Under mars 2018 genomfördes en nyemission i samband med Bolagets planerade IPO som
inbringade 32 700 KSEK. Emissionen registrerades i april och de likvida medlen 32 700 KSEK
inkom till Bolaget under samma period. Antal aktier efter aktuell emission är där efter
7 484 970. Den 18 april startade handeln med Bolagets aktier på Nasdaq First North
handelsplats.
Antalet aktier
Den 31 mars 2018 uppgick antal aktier i Bolaget till 5 304 970.
Optionsprogram för nyckelpersoner
Per den 31 mars 2018 har Bolaget två av bolagstämman beslutade optionsprogram:
2015/2017 och 2017/2019. Fullt utnyttjat omfattar optionsprogrammen 261 000 aktier,
motsvarande 4,9 procent av Bolagets aktier.

Fluicell i siffror

Alla belopp i tusentals kronor

1 jan 2018 31 mar 2018
(3 månader)

1 jan 2017 31 mar 2017
(3 månader)

1 jan 2017 31 dec 2017
(12 månader)

Rörelsemarginal, %

-773%

-1239%

-707%

Vinstmarginal, %

-768%

-1258%

-710%

-11%

-80%

-131%

89%

50%

83%

Eget kapital, KSEK

36 369

1 358

9 582

Kassaflöde, KSEK

5 042

1 169

7 833

Antal aktier, periodens slut

5 304 970

218 698

5 207 470

Antal aktier, genomsnitt perioden

5 304 970

218 698

695 262

Antal aktier med full utspädning, periodens slut

5 565 970

238 198

5 565 970

Resultat per aktie, SEK

-0,47

-5,86

-1,43

Resultat per aktie med full utspädning
från utestående optioner, SEK

-0,45

-5,38

-1,34

Antalet anställda vid periodens slut, st

9

5

7

Avkastning på eget kapital, %
Soliditet (%)

Utdelning per aktie, SEK
*Under december 2017 genomfördes en split 1:15 för Bolagets aktier

-

-

-

Resultaträkning

Belopp i KSEK

1 jan 2018 31 mar 2018
(3 månader)

1 jan 2017 31 mar 2017
(3 månader)

1 jan 2017 31 dec 2017
(12 månader)

Intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

326
0

102
0

1 052
24

Intäkter totalt

326

102

1 076

-174
-1 051
-1 585

-56
-649
-643

-588
-3 350
-4 485

-37
-2
-2 848

-17
-1
-1 365

-71
-18
-8 512

-2 522

-1 263

-7 436

19
-1
17

0
-19
-19

0
-34
-34

-2 505

-1 283

-7 470

0

0

0

-2 505

-1 283

-7 470

Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
Ränteintäkter och liknande poster
Räntekostnader och liknande poster
Finansiellt nettoresultat
Resultat efter finansiella poster
Skatt
Periodens resultat

Balansräkning

Belopp i KSEK

31 mar 2018

31 mar 2017

31 dec 2017

32 700

0

0

483

250

496

456
133
1 072

73
183
506

60
146
702

864

665

877

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kortfristiga fordringar totalt

266
8
500
479
1 254

53
0
168
133
354

746
0
650
727
2 123

Kassa och bank

5 042

1 169

7 833

Omsättningstillgångar totalt

7 160

2 187

10 833

40 932

2 693

11 535

TILLGÅNGAR
Tecknat men ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken etc.
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Anläggningstillgångar totalt
Omsättningstillgångar
Varulager

TILLGÅNGAR TOTALT

Balansräkning (forts.)

Belopp i KSEK

31 mar 2018

31 mar 2017

31 dec 2017

584
240
823

219
10
229

573
0
573

56 517
-18 467
-2 505
35 545
36 369

13 409
-10 997
-1 283
1 129
1 358

27 476
-10 997
-7 470
9 010
9 582

0
0

61
61

0
0

37
3 395
0
87
1 046
4 564

123
665
19
38
429
1 274

73
759
19
48
1 054
1 953

40 932

2 693

11 535

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Ej registrerat kapital
Bundet eget kapital totalt
Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad förlust
Periodens resultat
Fritt eget kapital totalt
Eget kapital totalt
Skulder
Långfristiga skulder
Övriga skulder kreditinstitut
Långfristiga skulder totalt
Kortfristiga skulder
Övriga skulder kreditinstitut
Leverantörsskulder
Aktuell skatteskuld
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Kortfristiga skulder totalt
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Förändring av Eget Kapital

År 2017
Ingående eget kapital
2017-01-01
Nyemissioner
Emissionskostnader
Fondemission
Teckningsrätt
optionsprogram
Resultatdisposition enligt
beslut av stämman
Periodens resultat
Eget kapital 2017-12-31

År 2018
Ingående eget kapital
2018-01-01
Aktieteckning av
teckningsoptioner
Nyemission
Emissionskostnader
Resultatdisposition enligt
förslag till stämman
Periodens resultat
Eget kapital 2018-03-31

Ej
Aktiekapital registrerad
nyemission
219

Överkursfond
0

153
201

12 618

Balanserat
resultat
-6 046

0

Ej
Aktiekapital registrerad
nyemission
573

101

101
0

27 476

0

27 476

240

964
32 460
-4 384

-10 997

Balanserat
resultat
-10 997

240

56 517

4 950
-7 470

-7 470

-7 470

9 582

Periodens
resultat
-7 470

Summa
eget
kapital
9 582
975
32 700
-4 384
0

-7 470
584

1 841
16 301
-1 190
0

Överkursfond

11

-4 950

Summa
eget
kapital

16 148
-1 190
-201

-4 950
573

Periodens
resultat

-18 467

7 470
-2 505

-2 505

-2 505

36 369

Kassaflödesanalys

Belopp i KSEK

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:
Avskrivningar enligt plan
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknade resultatposter
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
Ökning (-) resp minskning (+) av varulager
Ökning (-) resp minskning (+) av kundfordringar
Ökning (-) resp minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning (+) resp minskning (-) av leverantörsskulder
Ökning (+) resp minskning (-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

1 jan 2018 31 mar 2018
(3 månader)

1 jan 2017 31 mar 2017
(3 månader)

1 jan 2017 31 dec 2017
(12 månader)

-2 522

-1 263

-7 436

37
19
-1

17
0
-19

71
0
-34

-2 468

-1 265

-7 399

13
480
389
2 636
12
1 063

-222
695
-89
439
-2
-443

-434
1
-1 163
532
632
-7 831

0
-407
-407

-250
0
-250

-500
0
-500

-37
32 700
-4 384
975
0
-32 700
-3 446

-37
0
0
800
0
0
763

-147
16 301
-1 190
0
101
0
15 065

-2 791
7 833
5 042

70
1 099
1 169

6 734
1 099
7 833

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Förändring av långfristiga skulder
Nyemission
Emissionskostnader
Aktieteckning av teckningsoptioner
Optionsprogram
Tecknat men ej inbetalt kapital
Kassaflöde från finansieringsverksamhet
Förändring av likvida medel
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

Upplysningar och information
Företagsinformation
Fluicell AB med organisationsnummer 556889-3282 är ett aktiebolag registrerat i Sverige med säte i
Göteborg. 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
Rapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och med tillämpning av
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciper som har tillämpats för Bolaget överensstämmer, om ej annat anges nedan, med
de redovisningsprinciper som användes för upprättande av den senaste årsredovisningen.
Närstående transaktioner
Inga närstående transaktioner har skett under perioden.

Övrig information
Datum för publicering av finansiell information
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 2018-05-09.
Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är Fluicells Certified Adviser.
Granskning av delårsrapporten
Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av Bolagets revisorer.
För ytterligare information
Victoire Viannay, VD, 0725-65 42 05, victoire@fluicell.com
Mats Jonasson, CFO, 0768-70 63 88, mats@businesscontrolpartner.com

