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Kvartal 1 Q1 (1 januari - 31 mars) 2019 i sammandrag 

 

 

• Rörelsens intäkter uppgick till 775 (326) KSEK 

• Nettoomsättning om 775 (326) KSEK 

• Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -4 028 (-2 484) KSEK 

• Rörelseresultatet uppgick till -4 150 (-2 522) KSEK 

• Resultat före skatt uppgick till -4 133 (-2 505) KSEK 

• Resultatet per aktie uppgick till -0,55 (-0,47) SEK 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till -4 885 (1 063) KSEK 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

VD har ordet 

 

 

 
 

2019 kommer att bli ett spännande år för Fluicell, inte minst genom den kommande lanseringen av 
Biopixlar®. Vi har haft ett starkt första kvartal 2019 med ökad försäljning och ett stort antal nya avtal. 
Vi har dessutom förlängt flera hyresavtal gällande Dynaflow®, vilket säkerställer löpande intäkter 
under det kommande året. Biopixlar® är inte bara klar för betatestning utan kommer också att 
utvärderas inom nya och medicinskt viktiga applikationsområden för tekniken. Optimistisk med 
anledning av ovan kommenterar jag nedan mer ingående det första kvartalet 2019. 
 
Lanseringen av Biopixlar® är årets enskilt viktigaste händelse och lanseringen planeras under Q3 2019. 
Vi arbetar i dagsläget målinriktat med att förbereda marknadslanseringen och i mars 2019 nådde vi 
en milstolpe i det förberedande arbetet genom ett första avtal avseende betatestning av Biopixlar® 
med Cellectricon AB. Det har varit en intensiv produktutvecklingsperiod och vi är förväntansfulla på 
att få höra återkopplingen. Vi vet att instrumentet är i mycket goda händer eftersom vi har arbetat 
med Cellectricon AB i många år och vi uppskattar verkligen samarbetet. Betatester är ett av de sista 
stegen före marknadslansering och målsättningen med samarbetet är också att identifiera ytterligare 
applikationer för Biopixlar®. Cellectricon AB är experter inom identifikation och karaktärisering av nya 
läkemedel för behandling av kronisk smärta samt sjukdomar och skador i det centrala nervsystemet 
(hjärna och ryggmärg) och det ska bli väldigt spännande att se utfallet av samarbetet. 
 
Fluicells löpande försäljning har fortskridit enligt plan under det första kvartalet 2019. Vi har ökat vår 
försäljning gentemot motsvarande period föregående år och dessutom förlängt flera hyresavtal som 
garanterar framtida inkomster. Det är glädjande att konstatera att vi sålt produkter och system till 
framstående forskargrupper på ledande universitet som Rockefeller universitet i New York. Dessa 
fungerar som viktiga referenser i våra globala försäljningsaktiviteter. Försäljningen och 
referenskunderna är ett bevis på det genombrott som vi bedömer kommer att ske under 2019. Fluicell 
har härutöver inlett ett samarbete med Oblique Therapeutics, vilket är ett bioteknikbolag som 
utvecklar innovativa nya läkemedel mot svåra sjukdomar med med fokus på kronisk smärta och 
aggressiv cancer. Vi kommer bistå i produktutveckling och samarbetet bidrar både med löpande 
intäkter till verksamheten och ger oss breddade kunskaper inom nya intressanta applikationsområden 
för Fluicell.  
 
I syfte att skapa möjlighet till ytterligare och intensifierad tillväxt flyttade vi i början av maj 2019 till 
nya lokaler. Vi har nu fått tillgång till större lokaler med kontor, laboratorium, cellodling, 
produktionsytor och renrum. De nya lokalerna skapar möjlighet till uppskalning och optimalt 



 
utnyttjande av våra resurser och gör att vi bättre kan möta efterfrågan på en expanderande marknad. 
Under det första kvartalet 2019 har vår organisation också växt med tre nya anställda.Dr Avadhesh 
Kumar Singh är rekryterad som R&D Scientist, Florian Tusseau som Microfludics & Development 
Engineer och Jonas Öhrn som Product Technician. Ytterligare rekryteringar kommer att ske under 
2019 i syfte att ta tillvara på intresset för våra produkter och möjliggöra en framgångsrik lansering av 
Biopixlar® under Q3 2019.  
 
Jag hoppas att ni känner att vi har full fart i verksamheten och vi förväntar oss ett fortsatt högt tempo 
under resten av året. Avslutningsvis vill jag tacka alla aktieägare för ert stora intresse i bolaget. 

 

 Victoire Viannay 

 VD, Fluicell AB 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 



 

Händelser under första kvartalet 2019 

• Dr Avadhesh Kumar Singh rekryteras som R&D Scientist och tillträder sin tjänst den 14 januari 

2019. Avadhesh har en nyckelroll i den fortsätta applikationsutvecklingen för Biopixlar® och 

definierandet av nya in-vitro-modeller.  

• Videoklippet Know how and manufacturing offentliggörs och visar den känsliga processen 

med tillverkning av Biopen-spetsar, som är en unik know-how. Kärnan i Fluicells teknik är 

baserad på att kontrollera flödet av vätskor i mycket små kanaler, vilka knappt är synliga för 

blotta ögat.  

• Den 28 januari 2019 hålls ett uppstartsmöte för att fira framgångarna under 2018 och etablera 

ytterligare stärkta strategier för 2019.  

• Den 29 januari 2019 säljer Fluicell ytterligare BioPen®-spetsar till Chalmers universitet.  

• I början av februari 2019 förnyas Bionomics leasingavtal gällande Dynaflow® Resolve.  

• Florian Tusseau rekryteras som Microfluidics & Development Engineer och tillträder sin tjänst 

den 1 februari 2019. Florian arbetar tillsammans med CTO Gavin Jeffries i utvecklingen av 

mikrofluidiska konstruktioner som skall anpassas till Fluicells nuvarande och framtida 

instrumentportfölj.  

• Den 11 februari 2019 installeras den andra generationens prototyp av Biopixlar®.  

• Den 12 februari 2019 förnyas hyresavtalet med Genentech avseende Silver Dynaflow® Resolve 

(första avtalet). 

• Under den 17-21 februari 2019 deltar Fluicell vid Biophysical Society 62nd Annual Meeting, 

där bl.a. postern ”Microfluidic Platform for Direct Bioprinting of Biological cells” 

presenterades av CSO Tatsiana Lobovkina.  

• Den 21 februari 2019 ingår Fluicell och Oblique Therapeutics AB ett konsultavtal gällande 

R&D-tjänster till Oblique Therapeutics AB för produktutveckling.  

• Den 1 mars 2019 säljer Fluicell ett Dynaflow®-chip till Karolinska Institutet. 

• Den 1 mars 2019 säljer Fluicell två boxar med BioPen®-spetsar till NBT i Israel. 

• Den 7 mars 2019 beställdes en andra laservärmare för temperaturkontroll av BioPen®-

systemen av Oblique Therapeutics AB för studier av enskilda celler i samarbete med Karolinska 

Institutet. 

• Den 26 mars 2019 säljs ett komplett BioPen® Prime-system till Rockefeller University/HHMI, 

vilket framgångsrikt installeras den 1 april 2019. 

• Den 28 mars 2019 ingår Fluicell och Cellectricon AB ett avtal avseende betatestning av 

Biopixlar®-plattformen och assistans inom applikationsutveckling inom Cellectricon AB:s 

huvudområde läkemedelsidenfikation för centrala nervsysstemet och kronisk smärta.  

• Den 29 mars 2019 förnyas hyresavtalet med Genentech avseende Silver Dynaflow® Resolve 

(andra avtalet). 

 



 

Nya rekryteringar 

• Rekrytering av Jonas Öhrn som produktionstekniker – 1 april 

 

Händelser efter periodens utgång 
 

• Den 1 april 2019 förnyas hyresavtalet med Gedeon Richter avseende Gold Dynaflow® Resolve. 

• Den 8 april 2019 kallar Fluicell till årsstämma. Fullständig kallelse med föreslagna beslut finns 

tillgänglig på Fluicells hemsida (www.fluicell.com).  

• Den 10 april 2019 lanserade Fluicell sterila BioPen PRIME och FLEX-spetsar. 

• I början av maj 2019 flyttar Fluicell till nya lokaler i Mölndal. De nya lokalerna har en area om 

880 kvadratmeter fördelat på kontor, laboratorium och produktionslokaler.  

• Den 8 maj 2019 håller Fluicell årsstämma. Kommuniké med en sammanfattning av fattade 

beslut finns tillgänglig på Fluicells hemsida (www.fluicell.com).  
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Finansiell information och kommentarer 
 

Jämförelse mellan januari - mars 2019 och januari - mars 2018 
 
Nettoomsättning 
Nettoomsättningen för Bolaget uppgick under det första kvartalet 2019 till 775 (326) KSEK, vilket 
motsvarar en ökning om 238 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Bolaget 
har fortsatt öka sina försäljningsaktivteter och under innevarande period fått respons från både 
gamla och nya kunder, vilket medfört en ökad försäljning jämfört med föregående år.   

Rörelseresultat 
Rörelseresultatet för Bolaget uppgick under det första kvartalet 2019 till -4 150 KSEK (-2 522 
KSEK), vilket motsvarar en ökning av förlusten om 165 procent. Ökning av förlusten beror på 
fortsatt ökning av lönekostnader. Bolaget har betydligt fler anställda nu jämfört med motsvarande 
period 2018. Dessutom är stor del av kostnadsökningen kopplad till utvecklingen av Biopixlar®. 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
Kassaflödet för det första kvartalet 2019 uppgick till -5 358 (-2 791) KSEK. Kassaflödet från den 
löpande verksamheten uppgick till -4 885 (1 063) KSEK. Den negativa ökningen av kassafödet kan 
förklaras främst av de ökade kostnaderna i verksamheten som redovisas ovan, samt ökning av 
kundfordringar och rörelsefordringar.  

Kassaflöde från investeringsverksamheten 
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -473 (-407) KSEK. Bolaget har fortsatt 
investerat i produktionsutrustning under innevarande period. 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 0 (-3 446) KSEK. Inga aktiviteter för 
närvarande från finansierngsverksamheten. Bolaget likvida ställning är fortsatt god. Likvida medel 
uppgick per den 31 mars till 16 873 (5 242) KSEK  

 
Händelser efter balansdagens utgång 
Inga väsentliga händelser inträffade efter balansdagens utgång 

 
Antalet aktier 
Den 31 mars 2019 uppgick antal aktier i Bolaget till 7 484 970 (5 304 970). Genomsnittligt antal 
aktier under det första kvartalet 2019 uppgick till 7 484 970 (5 565 970).  

Optionsprogram för nyckelpersoner 
Per den 31 mars 2019 har Bolaget ett av bolagstämman beslutade optionsprogram: 2017/2019. 
Fullt utnyttjat omfattar optionsprogrammet 216 000 aktier, motsvarande 2,9 procent av Bolagets 
aktier. 



 

Fluicell i siffror 
 

 

Alla belopp i tusentals kronor   

1 mar 2019 - 

31 mar 2019 

(3 månader)   

1 mar 2018 - 

31 mar 2018 

(3 månader)   

1 mar 2018 - 

31 dec 2018 

(12 månader) 

Rörelsemarginal, %   -536 %  -773 %  -1 205 % 

Vinstmarginal, %   -533 %   -768 %   -1 199 % 

Avkastning på eget kapital, % 
  

-19 %  -11 %  -89 % 

Soliditet (%)   87 %   89 %   90 % 

Eget kapital, KSEK   19 240  36 369  23 373 

Kassaflöde, KSEK   16 873   5 042   22 231 

Antal aktier, periodens slut   7 484 970  5 304 970  7 484 970 

Antal aktier, genomsnitt perioden   7 484 970   5 304 970   6 939 970 

Antal aktier med full utspädning, 

periodens slut 
  7 700 970  5 565 970  7 700 970 

Resultat per aktie, SEK   -0,55   -0,47   -1,96 

Resultat per aktie med full utspädning 

från utestående optioner, SEK 
  -0,54  -0,45  -1,91 

Antalet anställda vid periodens slut, st   14   9   12 

Utdelning per aktie, SEK   -  -  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Resultaträkning 
 

Belopp i KSEK 

  

1 mar 2019 - 

31 mar 2019 

(3 månader)   

1 mar 2018 - 

31 mar 2018 

(3 månader)   

1 mar 2018 - 

31 dec 2018 

(12 månader) 

Intäkter            

Nettoomsättning   775   326  1 226 

Övriga rörelseintäkter   0   0   0 

Intäkter totalt   775   326  1 226 

            

Rörelsekostnader            

Råvaror och förnödenheter   -209  -174  -391 

Övriga externa kostnader   -1 769  -1 051  -7 431 

Personalkostnader   -2 825  -1 585  -7 854 

Avskrivningar av materiella och        
immateriella 

anläggningstillgångar   -122  -37  -326 

Övriga rörelsekostnader   0   -2   -2 

Rörelsens kostnader   -4 925   -2 848  -16 004 

            

Rörelseresultat   -4 150   -2 522  -14 778 

            

Finansiella poster            

Ränteintäkter och liknande poster   17   19  80 

Räntekostnader och liknande 

poster   0   -1   -2 

Finansiellt nettoresultat   17   17  78 

            

Resultat efter finansiella poster   -4 133   -2 505  -14 700 

            

Skatt   0   0  0 

            

Periodens resultat   -4 133   -2 505  -14 700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Balansräkning 
 

Belopp i KSEK 31 mar 2019   31 mar 2018   31 dec 2018 

TILLGÅNGAR      

      

Tecknat men ej inbetalt kapital 0  32 700  0 

      

Anläggningstillgångar      

Immateriella anläggningstillgångar      

Koncessioner, patent, licenser, varumärken etc. 433  483  446 

      

Materiella anläggningstillgångar      

Maskiner och andra tekniska anläggningar 1 435  456  1 391 

Inventarier, verktyg och installationer 415   133   96 

Anläggningstillgångar totalt 2 284  1 072  1 933 

      

Omsättningstillgångar           

Varulager 764  864  936 

      

Kortfristiga fordringar      

Kundfordringar 682  266  10 

Aktuell skattefordran 30  8  19 

Övriga fordringar 476  500  412 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 029   479   432 

Kortfristiga fordringar totalt 2 218  1 254  873 

      

Kassa och bank 16 873  5 042  22 231 

            

Omsättningstillgångar totalt 19 854  7 160  24 040 

      

TILLGÅNGAR TOTALT 22 138  40 932  25 973 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Balansräkning (forts.) 
 

Belopp i KSEK 31 mar 2019   31 mar 2018   31 dec 2018 

EGET KAPITAL OCH SKULDER      

      

Eget kapital      

Bundet eget kapital      

Aktiekapital 823  584  823 

Ej registrerat kapital 0   240   0 

Bundet eget kapital totalt 823  823  823 

      

Fritt eget kapital      

Överkursfond 55 716  56 517  55 717 

Balanserad förlust -33 167  -18 467  -18 467 

Periodens resultat -4 133   -2 505   -14 700 

Fritt eget kapital totalt 18 417   35 545   22 550 

Eget kapital totalt 19 240  36 369  23 373 

      

Skulder      

Kortfristiga skulder      

Övriga skulder kreditinstitut 0  37  0 

Leverantörsskulder 1 073  3 395  854 

Övriga kortfristiga skulder 144  87  146 

Upplupna kostnader och förutbetalda 

intäkter 1 680   1 046   1 600 

Kortfristiga skulder totalt 2 897  4 564  2 600 

      

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 22 138  40 932  25 973 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förändring av Eget Kapital 
 

År 2018 Aktiekapital Överkursfond 
Balanserat 

resultat 

Periodens 

resultat 

Summa 

eget 

kapital 

Ingående eget kapital 2018-01-01 573 27 476 -10 997 -7 470 9 582 

Aktieteckning av 

teckningsoptioner 10 965   975 

Nyemission 240 32 460   32 700 

Emissionskostnader  -5 184   -5 184 

Resultatdisposition enligt      

beslut av stämman   -7 470 7 470  

Periodens resultat       -14 700 -14 700 

Eget kapital 2018-12-31 823 55 717 -18 467 -14 700 23 373 

 

År 2019 Aktiekapital Överkursfond 
Balanserat 

resultat 

Periodens 

resultat 

Summa 

eget 

kapital 

Ingående eget kapital 2019-01-01 823 55 717 -18 467 -14 700 23 373 

Resultatdisposition enligt      

förslag till stämman   -14 700 14 700  

Periodens resultat       -4 133 -4 133 

Eget kapital 2019-03-31 823 55 717 -33 167 -4 133 19 240 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Kassaflödesanalys 

 

Belopp i KSEK 
1 jan 2019 - 

31 mar 2019 

 

1 jan 2018 - 

31 mar 2018 

    

1 jan 2018 - 

31 dec 2018 

  

 
 

   

Kassaflöde från den löpande verksamheten        

Rörelseresultat före finansiella poster -4 150 -2 522  -14 778 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:    
 

   Avskrivningar enligt plan 122 37  326 

Ränteintäkter och liknande resultatposter 17 19  80 

Räntekostnader och liknade resultatposter 0 -1  -2 

     

Kassaflöde från den löpande verksamheten      

före förändringar av rörelsekapital -4 011 -2 468  -14 374 

     

Ökning (-) resp minskning (+) av varulager 173 13  -59 

Ökning (-) resp minskning (+) av kundfordringar -672 480  737 

Ökning (-) resp minskning (+) av rörelsefordringar -672 389  513 

Ökning (+) resp minskning (-) av leverantörsskulder -219 2 636  95 

Ökning (+) resp minskning (-) av rörelseskulder 78 12   626 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -4885 1 063  -12 462 

     

Investeringsverksamheten        

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 0 0  0 

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -473 -407   -1 557 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -473 -407  -1 557 

     

Finansieringsverksamheten        

Förändring av långfristiga skulder 0 -37  -74 

Nyemission 0 32 700  32 700 

Emissionskostnader 0 -4 384  -5 184 

Aktieteckning av teckningsoptioner 0 975  975 

Optionsprogram 0 0  0 

Tecknat men ej inbetalt kapital 0 -32 700   0 

Kassaflöde från finansieringsverksamhet 0 -3 446  28 417 

     

Förändring av likvida medel -5 358 -2 791  14 398 

Likvida medel vid periodens början 22 231 7 833   7 833 

Likvida medel vid periodens slut 16 873 5 042  22 231 



 

Upplysningar och information 
 
Företagsinformation 
Fluicell AB med organisationsnummer 556889-3282 är ett aktiebolag registrerat i Sverige med säte i  
Göteborg. Adressen till huvudkontoret är Flöjelbersgatan 8C, 431 37 Mölndal. 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 

Halvårsrapport, 2019 2019-08-21 
Kvartalsrapport 3, 2019 2019-11-20 
Bokslutskommuniké, 2019 2020-02-19 

Denna delårsrapport, liksom ytterligare information, finns tillgänglig på Fluicells hemsida, 
www.fluicell.com, från och med 2019-05-15. 

Certified Adviser 
Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, ca@mangold.se 

Granskning av delårsrapport 
Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor. 

För ytterligare information 
Victoire Viannay, VD, 0725-65 42 05, victoire@fluicell.com 
Mats Jonasson, CFO, 0768-70 63 88, mats@fluicell.com 


