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12 månader (1 januari – 31 december) 2020 i sammandrag 
 

• Rörelsens intäkter uppgick till 4 870 (2 591) KSEK 

• Nettoomsättning om 4 635 (2 488) KSEK 

• Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -16 421 (-18 161) KSEK 

• Rörelseresultatet uppgick till -17 026 (-18 683) KSEK 

• Resultat före skatt uppgick till -17 590 (-18 635) KSEK 

• Resultatet per aktie uppgick till -1,53 (-2,49) SEK 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till -17 569 (-17 069) 

KSEK 

 

Delåret (1 oktober - 31 december) 2020 i sammandrag 
 

• Rörelsens intäkter uppgick till 1 262 (694) KSEK 

• Nettoomsättning om 1 202 (635) KSEK 

• Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -4635 (-5 499) KSEK 

• Rörelseresultatet uppgick till -4 787 (-5 638) KSEK 

• Resultat före skatt uppgick till -4 898 (-5 659) KSEK 

• Resultatet per aktie uppgick till -0,41 (-0,76) SEK 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till -4 788 (-4 276) KSEK 

 
Med ”Fluicell” eller ”Bolaget” avses Fluicell AB (org.nr: 556889-3282)  



VD har ordet

Till att börja med vill jag rikta ett varmt tack till alla aktörer på aktie- och 
kapitalmarknaden som under det gångna året på ett helt nytt sätt fått upp 
ögonen för Fluicell. Jag vill också speciellt tacka alla aktieägare som stöttat 
Bolaget sedan börsintroduktionen 2018 och som följt oss under resan så 
här långt. Ett stort tack. 

2020 har varit ett framgångsår för Fluicell trots den rådande pandemin och 
alla utmaningar som det inneburit. Intäkterna under 2020 var 4,9 MSEK 
(2,6 MSEK) – den totala intäkten ökade därmed med 88%. Detta är ingen 
dålig siffra, men vi är givetvis inte nöjda. Även om den pågående pandemin inte lett till ett 
minskat intresse för våra produkter har den lett till att många försäljningsprocesser tagit 
längre tid än normalt, vilket enligt vår bedömning kan ha haft viss påverkan på årets intäkter. 
I de ovan redovisade intäkterna ingår inte det EU-bidrag om totalt 5,2 MSEK och flera avtal 
som ej fakturerades under året av tekniska och pandemi-relaterade skäl. Det totala värdet på 
ordrar och anslag under 2020 var 10,3 MSEK. Detta är vi lite mer nöjda med och i linje med 
guidance för helåret. Vad vi är riktigt nöjda med är att Biopixlar stod för majoriteten – cirka 
60% – av ökningen i ordervärden. Detta är extremt viktigt eftersom Biopixlar är Bolagets 
tillväxtmaskin. Även majoriteten av befintlig säljpipeline domineras stort av Biopixlar. 2020 
var året då vi validerade Biopixlar vetenskapligt, dels via en artikel i Scientific Reports och dels 
genom att vi fick ett stort EU-anslag i mycket hög internationell konkurrens. Det var också året 
då försäljningen av Biopixlar och Biopixlar-relaterade tjänster inleddes. Vi sålde ett instrument 
till en högintressant forskargrupp på Nya Zeeland, och ingick ett leasingavtal med en KOL (Key 
Opinion Leader) inom bioprinting i Oregon, USA och vi sålde flera serviceuppdrag baserade på 
plattformen. Samtidigt som den här rapporten färdigställs är vi i färd med att färdigställa tre 
nya Biopixlar-system enligt tidigare kommunikation; en med destination Oregon i USA och två 
för leverans till våra europeiska forskningspartners i Maastricht och Nantes inom ramen för 
EU-anslaget som nämnts ovan. Vi är väldigt förväntansfulla inför hur Biopixlar kommer att 
användas i den framstående forskning som bedrivs vid dessa framstående universitet och den 
ytterligare exponering som det medför för plattformen. Som jag har nämnt vid flera tillfällen 
växer marknadsintresset för Biopixlar exponentiellt och vi ser med spänning fram emot 
fortsättningen.  

Mycket annat positivt hände under 2020. En av Bolagets styrkor är att snabbt och 
kostnadseffektivt kunna utveckla innovationer till marknadsklara produkter. Under kvartalet 
som gick presenterade vi för första gången Biozone 6 – Fluicells senaste tillskott i 
produktfamiljen. Denna gång har vi utvecklat teknologin i samarbete med Hoffmann-La 
Roche, ett av världens största och mest innovativa läkemedelsbolag, som även köpt ett 
Biozone 6-system. Den nya plattformen bygger på vår mikrofluidikteknologi och 
utvecklades genom dialog med Hoffmann-La Roche. Marknadsintroduktion är planerad 
under första kvartalet 2021. 

En central del i vår strategi är att lansera nya produktkoncept framför allt inom regenerativ 
medicin och forsätta att ta fram nya produkter baserade på vår innovationskraft. Men 2021 



kommer först och främst handla om att öka försäljningstakten, göra affärer och öka 
omsättningen.   

Som jag nämnde inledningsvis är det extra glädjande att så många har fått upp ögonen för 
Bolaget. Det är med stor optimism som vi summerar ett framgångsrikt 2020 och nu tar oss an 
2021 med avsikten att växa ytterligare ett par storlekar. 

Victoire Viannay 

VD, Fluicell 



 

Händelser under året 2020 

Q1 

• Den 8 januari meddelar Fluicell att första dag för handel av de teckningsoptioner av 

serie TO 1 som Fluicell delar ut till sina aktieägare, i syfte att minska den riktade 

unitemissionens utspädningseffekt i kombination med att säkerställa Bolagets 

långsiktiga kapitalbehov, är fastställd till den 15 januari 2020. 

• Den 14 januari publicerar forskare vid Genentech en artikel i Cells Report kopplat till 

användning av Dynaflow Resolve. 
• Den 20 januari anordnar Fluicell öppet hus för studenter som en del av Student Chapter 

Chalmers, vilka fick möjlighet att få en förstahandsupplevelse av bioprinting med hjälp 

av Biopixlar® och den handburna gamepad-kontrollen. 
• Den 21 januari ansluter Klaudia Małgorzata Jurczak till Fluicell för att genomföra sitt 

examensarbete. Małgorzata Jurczak är specialiserad på regenerativ medicin och 

kommer att utveckla nya applikationer inom bioprinting med Biopixlar®. 

• Den 23 januari säljer Fluicell förbrukningsvaror och BioPen®-mjukvarusupport till 

universitet i Oslo. 

• Den 3 februari meddelar Fluicell att Bolaget utvecklat sin webbplats för Investor 

Relations. 

• Mellan den 15–19 februari deltar Fluicell på Biophysical Society-konferensen i San Diego 

där CSO Tatsiana Lobovkina presenterar tillvägagångssätt avseende mikrofluidik för 

bioavtryck av in vitro-vävnadsmodeller. 

• Den 17 februari säljer Fluicell så kallade Laser heating tips (för temperaturkontroll av 

BioPen-enheten) till Karolinska institutet i Stockholm.  

• Den 18 februari undertecknar Fluicell ett avtal med Oblique Therapeutics AB angående 

uthyrning av ett Dynaflow® Resolve-system samt tjänster som Fluicell erbjuder, under 

en period om fyra månader.  

• Den 27 februari säljer Fluicell förbrukningsvaror hänförliga till BioPen® till Children 

Hospital of Philadelphia i USA. 

• Den 3 mars erhåller Fluicell en köporder på Biopixlar® från University of Canterbury i 

Nya Zeeland. 

• Den 4 mars deltar Fluicell på Life Science-dagen i Göteborg. 

• Den 11 mars meddelar Fluicell att man mottagit en köporder avseende BioPen® PRIME 

System från Hoffman La Roche. 

• Den 13 mars säljer Fluicell BioPen tips till NPI Electronics i Tyskland. 

• Den 16 mars erhåller Fluicell en köporder på ett Dynaflow® Resolve-chip från NMI 

Technologietransfer GmbH i Tyskland. 



 

• Den 31 mars meddelar Fluicell att man byter Certified Adviser till Svensk 

Kapitalmarknadsgranskning AB (”SKMG”). SKMG tillträder som Certified Adviser den 3 

juni 2020. 

• Den 31 mars erhåller Fluicell en köporder från Orion Corporation i Finland avseende ett 

Dynaflow® Resolve-system. 

Q2 

• Den 8 april 2020 avger Fluicell en nulägesrapport där Bolaget meddelar att 

verksamheten, trots den turbulenta situation som råder runtom i världen till följd av 

coronaviruset, fortlöper enligt tidigare kommunicerade hållpunkter och målsättningar. 

Bolaget kommunicerar att inledningen av 2020 varit en stark period med fortsatt 

försäljning över hela produktportföljen. 

• Den 13 april 2020 kallar Fluicell till årsstämma, som planeras äga rum torsdagen den 14 

maj kl.13.30 i Biotech Husets konferenslokaler, Arvid Wallgrens Backe 20, Göteborg. 

• Den 21 april 2020 lanserar Fluicell en ny film om Bolagets verksamhet. 

• Den 24 april 2020 offentliggör Fluicell årsredovisning för räkenskapsåret 2019. 

• Den 28 april 2020 meddelar Fluicell att Bolaget erhållit ett CRO-uppdrag av Oblique 

Therapeutics AB. Uppdraget innebär ett steg i riktning mot att bredda Bolagets 

affärsverksamhet utöver direkt försäljning av produkter och tillhörande komponenter. 

• Den 5 maj 2020 meddelar Fluicell förnyelse av ett Dynaflow® Resolve Gold-avtal med 

Gedeon Richter. 

• Den 8 maj 2020 publicerar Fluicell finansiell rapport för det första kvartalet. 

• Den 13 maj 2020 signerar Fluicell ett exklusivt distributionsavtal med det australiensiska 

bolaget AXT pty LTD för att bli distributör av både Biopixlar® och BioPen® i Australien 

och Nya Zeeland. 

• Den 14 maj 2020 håller Fluicell årsstämma. Kommuniké med en sammanfattning av 

fattade beslut finns tillgänglig på Fluicells hemsida (www.fluicell.com).  

• Den 23 maj 2020 annonserar Fluicell genom ett pressmeddelande att warranter av serie 

TO 1 har säkerställts med ett värde av 18 MSEK innan nyttjandeperioden. 

• Den 26 maj 2020 håller Tatsiana Lobovinka, CSO, en livestreamad presentation och 

introduktion av teknologin bakom Biopixlar®. 

• Den 27 maj 2020 håller Victoire Viannay, CEO, en presentation om Fluicell under 

Småbolagsjakten live. 

• Den 27 maj 2020 lanserar Fluicell information om de undersöknings- och 

samarbetsfunktioner som Bolaget arbetar med. 

• Den 1 juni 2020 annonserar Bolaget att nyttjandeperioden för det utestående 

warrantprogrammet har startat. 

http://www.fluicell.com/


 

• Den 10 juni 2020 framför Veronica Jové, doktorand vid Rockefeller University, ett 

seminarium där hon presenterar sin undersökning om BioPen® och dess 

användningsområden på myggor. 

• Den 15 juni 2020 säljer Fluicell ett fullt Dynaflow Resolve-system till Oblique 

Therapeutics AB. 

• Den 22 juni 2020 var den sista dagen för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1. 

Bolaget erhöll full finansiering och säkerställde därmed rörelsekapital fram till och med 

H1 2022. 

 

Rekrytering under perioden  
 

• Den 20 april 2020 rekryterar Fluicell Adina Lupu som laborationsassistent. 

 

Q3 

 

• Den 29 juli 2020 meddelar Fluicell att Bolaget erhållit ytterligare en order avseende 

BioPen® System. Orden kommer från Max Delbrück Centret för Molekylär Medicin, ett 

av världens främsta forskningsinstitut inom biomedicin beläget i Berlin.  
• I augusti 2020 publicerar Fluciell den vetenskapliga artikeln ”Kinetic Analysis of the Early 

Signaling Steps of the Human Chemokine Receptor CXCR4” i tidskriften Molekular 

Pharmacology. Studien genomfördes av Professor Carsten Hoffmann vid University 

Hospital Jena och involverade BioPen® Prime System. 

• Den 9 augusti 2020 publicerar Fluicell den vetenskapliga artikeln ”Rapid Growth and 

Fusion of Protocells in Surface‐Adhered Membrane Networks” i tidskriften Small. 

Studien, som genomfördes av Prof. Gözen vid Oslos universitet, involverade BioPen® 

Prime System. 
• Den 20 augusti 2020 publicerar Fluicell sin Q2-rapport för 2020. 
• Den 27 augusti 2020 signerar Fluicell ett distributionsavtal med det engelska bolaget 

Swift Analytical för att bli distributör av BioPen® i Storbritannien. 

• Den 10 september installeras Dynaflow-systemet på Orion Pharma genom online 

installation – en installationsstrategi utvecklad specifikt för att stötta Bolagets kunder 

under pandemin.  

• Den 29 september 2020 installerar Fluicell Biopixlar®-plattformen till kund i Nya 

Zeeland, vilket görs helt och hållet genom online-installation.  

• Den 30 september 2020 meddelar Fluicell att Bolaget, genom distributören NPI 

Electronics GmbH, mottagit en order på ett BioPen® FLEX System från RWTH Aachen 

University i Tyskland. 

 

  



 

Rekrytering under perioden  
 

• I augusti 2020 välkomnas Simone Agostini till Fluicell som del av Erasmus-programmet 

till sin praktik med stöd från I.N.B.B. (Biostructures and Biosystems National Institute).  
 

Q4 

 

• Den 16 oktober 2020 meddelar Fluicell att Bolaget genomför en riktad nyemission om 

cirka 4 MSEK i syfte att förstärka försäljningsorganisationen och affärsutvecklingen.  
• Den 30 oktober 2020 meddelar Fluicell att Bolaget erhåller EU-anslag om cirka 5,2 MSEK 

baserat på Biopixlar®. Anslaget är på totalt cirka 31 MSEK, varav Fluicells del motsvarar 

cirka 5,2 MSEK. 

• Den 10 november 2020 meddelar Fluicell att en expertgranskad artikel har publicerats 

i tidskriften Scientific Reports, där forskare från Fluicell i samarbete med Cellectricon AB 

samt forskare verksamma vid Karolinska Institutet visar hur Biopixlar® kan användas för 

att skapa tredimensionella biologiska vävnader med samma höga precision som i 

mänskliga vävnader och organ.  
• Den 19 november 2020 publicerar Fluicell finansiell rapport för det tredje kvartalet 

2020. 
• Den 25 november 2020 meddelar Fluicell att Bolaget, genom distributören NPI 

Electronics GmbH, mottagit BioPen-köporder från Slovak Academy of Science in 

Bratislava. 
• Den 27 november 2020 meddelar Fluicell att Bolaget mottagit sin andra köporder från 

Oblique Therapeutics AB avseende Dynaflow® Resolve-system. 
• Den 1 december 2020 meddelar Fluicell att Bolaget avser att lansera Biozone 6, ett helt 

nytt koncept inom högupplösande encellsfarmakologi, under Q1 2021. Produkten har 

utvecklats i samråd med Hoffmann-La Roche. I samband med utvecklingsarbetet har 

Hoffman-La Roche även köpt ett Biozone 6-system. 
• Den 3 december 2020 meddelar Fluicell att Bolaget utökar samarbetet med Swift 

Analytical Ltd med nytt distributionsavtal avseende Biopixlar®. 
• Den 3 december 2020 meddelar Fluicell att Bolaget tecknat ett leasingavtal avseende 

Biopixlar® med Dr. Luiz Eduardo Bertassoni vid Oregon Health & Science University 

(”OHSU”) i USA. 
• Den 8 december 2020 meddelar Fluicell att Bolaget ökar sin marknadsnärvaro i Kina 

genom nytt distributionsavtal med Beijing E-science Co. Ltd avseende försäljning av 

BioPen® System. 

 

 



 

Händelser efter periodens utgång 

• Den 13 januari 2021 meddelar Fluicell att personer i Bolagets styrelse och ledning gjort 

förändringar i sina respektive innehav i Fluicell. 
• Den 15 januari 2021 meddelar Fluicell att Bolaget mottagit en köporder på ett BioPen® 

System från det framstående universitetssjukhuset Chongqing Xinqiao Hospital i 

Chongqing via Beijing Longfujia Life Sciences Ltd, en av Bolagets distributörer i Kina.  
• Den 11-13 januari 2021 deltar Fluicell vid den virtuella konferensen med en 

presentation om encellsteknologier inom neurovetenskap.  

• Den 11 februari 2021 håller Fluicell en presentation om Biopixlar® vid ett livestreamat 

webinar organiserat av brittisk-baserade forskningsorganisationen The Tissue and Cell 

Engineering Society. 

• Den 22-26 februari 2021 deltar Fluicell vid den 65:e upplagan av Biophysical Society 

Annual Meeting med en presentation om hur encellsbiologi och 

högresolutionsbioprinting kan utvidga möjligheterna inom cellbiologi och biomedicinsk 

forskning. 

Rekrytering efter perioden  
 

• Den 18 januari 2021 rekryterar Fluicell Andreas Svanström som Application Scientist.  
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1
JANUARY

• Publishing of a scientific article 
by Genentech using the Dynaflow 
System in Cell Reports.
• Open house for students as part 
of the Student Chapter Chalmers. 
• Klaudia Małgorzata Jurczak joins 
Fluicell to complete her degree 
project in regenerative medicine.
• 1 BioPen deal with University 
of Oslo.
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20

JUNE

• Warrant program TO1.
• Webinar about BioPen present-
ed by Veronica Jové, Rockefeller 
University, USA.
• 1 Dynaflow Resolve deal with 
Oblique Therapeutics AB, 
Sweden.

6
JULY

• 1 Biopen deal with Max Delbrück 
Center for Molecular Medicine, 
Germany.

7

SEPTEMBER

• 1 BioPen deal  with RWTH 
Aachen University, Germany.

9

• Fluicell published nulägesrap-
port - April 8 
•  CRO assignment by Oblique 
Therapeutics AB– project using 
Biopixlar.
• Video about Fluicell’s 
operations.
• Recruitment of Adina Lupu as 
Laboratory Assistant. 

APRIL

2
FEBRUARY

• Conference Biophysical Society 
in San Diego, USA - February 15-19  
• Laser heating platform sold to 
Karolinska Institutet, Sweden.
• Bokslutskommuniké published.
• Signing of a rental & services 
agreement with Oblique Thera-
peutics AB, Sweden.
•1 BioPen deal with Children’s 
Hospital of Philadelphia, USA. 
 

3
• 1 Biopixlar deal with University 
of Canterbury, New Zealand.
• Company presentation Life-
Science Dagen in Göteborg 
- March 4
• 1 BioPen deal with Hoffman La 
Roche, Switzerland.
• 1 BioPen deal with NPI Elec-
tronics, Germany.
• 1 Dynaflow Resolve deal with 
NMI Technologietransfer GmbH, 
Germany.
• 1 Dynaflow Resolve deal with 
Orion Corporation, Finland.

MARCH

MAY
5

• 1 Dynaflow Resolve deal with 
Gedeon Richter, Hungary.
• Q1 report published.
• Signing of a new distribution 
agreement with AXT pty LTD to 
distribute BioPen and Biopixlar 
in Australia and New Zealand 
– May 13
•  Annual general meeting – May 14  
• Webinar presented by Fluicell 
about the technology behind 
Biopixlar – May 26
• Company presentation at 
Småbolagsjakten live – May 27

OCTOBER

• International Science Festival in 
Göteborg on the subject “Can 
Bioprinting Replace Animal 
Models in Research?”- October 2
• Australian bioprinting workshop 
on tissue engineering and 
regenerative medicine – October 8
• Publishing of a scientific article 
by Veronika Jové and Prof.  Leslie 
B. Vosshal - Rockefeller University 
- using BioPen system in Neuron.
• Directed issue of 4MSEK 
competed.
• Symposium on the EMBO | EMBL  
Symposia”Organoids: Modelling 
Organ Development and Disease in 
3D Culture”- 21-24 October 2020
•  EU Framework Programme for 
Research and Innovation, Horizon 
2020 grant allocated to develop 
in vitro models of kidney tissue 
focused on Biopixlar.

10 12
DECEMBER

• Fluicell announced the launch of 
a new product called Biozone 6 in 
Q1 2021. 
• Biozone 6 deal with Hoffman La 
Roche, Switzerland. 
• Signing of a new distribution 
agreement with Swift Analytical LtD 
to distribute Biopixlar in the UK.
• Signing of a leasing agreement 
with Oregon  Health & Science 
University regarding Biopixlar.
• Signing of a new distribution 
agreement with Beijing E-science 
Co. Ltd  to distribute BioPen 
in China.
• Company presentation at 
Investerarjakten Live – December 8

NOVEMBER

•  Dr. Matija Rojnik is appointed 
Chief Sales Officer.
•  Publishing of a scientific article 
by Fluicell, Karolinska Institutet 
and Cellectricon AB in Scientific 
Reports.
• Q3 report published.
•  Digital conference in China about 
BioPen – November 11 
•  Digital conference at the 
Microfluidics Consortium Meeting 
MF11.5 – November 12
• 1 Dynaflow Resolve deal with Orion 
pharma, Finland.
• Publishing of a scientific article by 
Prof. Irep Gözen- University of Oslo 
- using BioPen System in Small.
• 1 BioPen deal with the Slovak 
Academy of Science in Bratislava, 
Slovakia.
• 1 Dynaflow Resolve deal with 
Oblique Therapeutics AB, Sweden.

11

8
• Dr. Jonas Hannestad is ap-
pointed Chief Marketing and 
Communication Officer.
• Simone Agostini joins Fluicell 
to complete his Erasmus program 
with a focus on microfluidics.
• Publishing of a scientific arti-
cle by Prof. Carsten Hoffmann- 
University Hospital Jena- using 
BioPen system in Molecular 
Pharmacology.
• Publishing of a scientific 
article by Prof. Irep Gözen - 
University of Oslo - using 
BioPen system in Small.
• Q2 report published. 
• Signing of a new distribution 
agreement with Swift Analytical 
LtD to distribute BioPen in 
the UK.

AUGUST



 

Finansiell information och kommentarer 
 

Jämförelse mellan oktober – december 2020 och oktober – december 2019 

 
Nettoomsättning 

Nettoomsättningen för Bolaget uppgick under det fjärde kvartalet 2020 till 1 202 (635) KSEK, 

vilket motsvarar en ökning om 89 procent jämfört med motsvarande period föregående år. 

Bolaget har fortsatt sina försäljningsaktiviteter via digitala möten och under innevarande period 

fått god respons från både gamla och nya kunder, men på grund av Covid-19 begränsas 

möjligheterna att slutföra planerade affärer. 

 

Rörelseresultat 

Rörelseresultatet för Bolaget uppgick under det fjärde kvartalet 2020 till -4 787 (-5 638) KSEK, 

vilket motsvarar en minskning av förlusten om 15 procent. Bolaget har en fortsatt ökning av 

lönekostnader genom ytterligare anställning av personal jämfört med motsvarande period 

2019. Övriga externa kostnader har minskat under perioden. Minskning av förlusten är också 

hänförlig till den ökade försäljningen. 

 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

Kassaflödet för det fjärde kvartalet 2020 uppgick till -1 000 (-279) KSEK. Kassaflödet från den 

löpande verksamheten uppgick till -4 788 (-4 276) KSEK. Den negativa ökningen av kassaflödet 

förklaras främst av förändringar i rörelsekapitalet relaterat till ökning av rörelseskulder, samt 

ökning av varulager jämfört med föregående år. 

 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 0 (-90) KSEK. 

 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 3 789 (4 087) KSEK. I fjärde kvartalet 

2020 genomfördes en riktad nyemission på cirka 4 MSEK. De likvida medlen avseende den 

riktade nyemissionen inkom till Bolaget i oktober 2020. Likvida medel uppgick per den 30 

december 2020 till 18 800 (8 437) KSEK. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jämförelse mellan januari – december 2020 och januari – december 2019 

 

Nettoomsättning 

Nettoomsättningen för Bolaget uppgick under helåret 2020 till 4 635 (2 488) KSEK, vilket 

motsvarar en ökning om 86 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Under 

2020 har Bolaget, trots negativ inverkan från spridningen av Covid-19, haft en ökad försäljning 

av Bolagets samtliga produkter. 

 

Rörelseresultat 

Rörelseresultatet för Bolaget uppgick under helåret 2020 till -17 026 (-18 683 KSEK), vilket 

motsvarar en minskning av förlusten om 10 procent. Minskning av förlusten beror framför allt 

på försäljningsökning av Bolagets produkter inklusive Biopixlar®. Bolagets övriga externa 

kostnader har också minskat, framför allt har R&D-kostnaderna minskat till följd av att 

Biopixlar® har lanserats och fokus nu är inriktat på att få ut produkterna på marknaden.  

 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

Kassaflödet för helåret 2020 uppgick till 10 363 (-13 794) KSEK. Kassaflödet från den löpande 

verksamheten uppgick till -17 569 (-17 069) KSEK. Detta förklaras främst med ökning av 

varulager samt förändringar i kortfristiga rörelsefordringar och rörelseskulder. 

 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -331 (-812) KSEK. Bolaget har fortsatt 

investerat i produktionsutrustning. 

 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 28 263 (4 087) KSEK. I andra kvartalet 

2020 avslutades optionsinlösen av Bolagets teckningsoptioner av serie TO 1 samt en riktad 

nyemission. De likvida medlen avseende optionsinlösen samt den riktade nyemissionen inkom 

till Bolaget i månadsskiftet juni – juli 2020. I fjärde kvartalet 2020 genomfördes en riktad 

nyemission på cirka 4 MSEK. De likvida medlen avseende den riktade nyemissionen inkom till 

Bolaget i oktober 2020. Bolagets finansiella ställning och likviditet är god. Likvida medel per den 

31 december uppgick till 18 800 (8 437) KSEK. Bolagets kortfristiga räntebärande skulder 

(tillfälligt anstånd med skattebetalning) uppgick till 1 133 (5 000) KSEK. 

 

Antalet aktier 

Den 31 december 2020 uppgick antalet aktier i Bolaget till 11 991 239 (7 484 970). 

Genomsnittligt antal aktier under det fjärde kvartalet 2020 uppgick till 11 991 239 (7 484 970).  

 
 



 

Optionsprogram för nyckelpersoner 

Per den 31 december 2020 har Bolaget ett av bolagstämman beslutat optionsprogram: 

2020/2022. Optionsprogrammet omfattar 200 000 aktier, motsvarande 1,7 procent av Bolagets 

aktier. 

 

Teckningsoptioner 

Det finns inga utestående teckningsoptioner i Bolaget. 

 

  



 

Fluicell i siffror 
 

Alla belopp i tusentals kronor 
1 okt 2020 - 
31 dec 2020 
(3 månader) 

  
1 okt 2019 - 
31 dec 2019 
(3 månader) 

  
1 jan 2020 - 
31 dec 2020 
(12 månader) 

  
1 jan 2019 - 
31 dec 2019 
(12 månader) 

Rörelsemarginal, % -398%  -887%  -367%  -751% 

Vinstmarginal, % -407%   -891%   -379%   -749% 

Avkastning på eget kapital, % -33%  -55%  -118%  -111% 

Soliditet (%) 79%   51%   79%   51% 

Eget kapital, KSEK 19 498  10 225  19 498  10 225 

Kassaflöde, KSEK 18 800   8 437   18 800   8 437 

Antal aktier, periodens slut 11 991 239  7 484 970  11 459 908  7 484 970 

Antal aktier, genomsnitt perioden 11 991 239   7 484 970   11 459 908   7 484 970 

Antal aktier med full utspädning, periodens 
slut 

12 191 239  7 524 970  11 659 908  7 524 970 

Resultat per aktie, SEK -0,41   -0,76   -1,53   -2,49 

Resultat per aktie med full utspädning från 
utestående optioner, SEK 

-0,40  -0,75  -1,51  -2,48 

Antalet anställda vid periodens slut 16   15   16   15 

Utdelning per aktie, SEK -  -  -  - 

 

 

 

 

  



 

Resultaträkning 
 

Belopp i KSEK 
1 okt 2020 - 
31 dec 2020 
(3 månader) 

  
1 okt 2019 - 
31 dec 2019 
(3 månader) 

  
1 jan 2020 - 
31 dec 2020 

(12 månader) 
  

1 jan 2019 - 
31 sdec 2019 
(12 månader) 

Intäkter               

Nettoomsättning 1 202   635   4 635   2 488 

Övriga rörelseintäkter 60   59   235   103 

Intäkter totalt 1 262   694   4 870   2 591 

                

Rörelsekostnader               

Råvaror och förnödenheter -110  -24  -988  -443 

Övriga externa kostnader -1 817  -2 670  -7 134  -8 320 

Personalkostnader -3 970  -3 499  -13 169  -11 989 

Avskrivningar av materiella och        

immateriella anläggningstillgångar -152  -139  -605  -522 

Övriga rörelsekostnader 0   0   0   0 

Rörelsens kostnader -6 049   -6 332   -21 896   -21 274 

                

Rörelseresultat -4 787   -5 638   -17 026   -18 683 

                

Finansiella poster               

Ränteintäkter och liknande poster 0   0   0   48 

Räntekostnader och liknande poster -111   -21   -564   0 

Finansiellt nettoresultat -111   -21   -564   48 

                

Resultat efter finansiella poster -4 898   -5 659   -17 590   -18 635 

                

Skatt 0   0   0   0 

                

Periodens resultat -4 898   -5 659   -17 590   -18 635 

  



 

Balansräkning 
 

Belopp i KSEK 31 dec 2020   

  

31 dec 2019 

TILLGÅNGAR     

     

Tecknat men ej inbetalt kapital 0   6 400 

     

Anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar     

Koncessioner, patent, licenser, varumärken etc. 346   396 

     

Materiella anläggningstillgångar     

Maskiner och andra tekniska anläggningar 1 192   1 389 

Inventarier, verktyg och installationer 411     437 

Anläggningstillgångar totalt 1 949   2 222 

     

Omsättningstillgångar         

Varulager 1 912   818 

     

Kortfristiga fordringar     

Kundfordringar 1 021   735 

Övriga fordringar 583   352 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 565     973 

Kortfristiga fordringar totalt 2 169   2 060 

     

Kassa och bank 18 800   8 437 

          

Omsättningstillgångar totalt 22 881   11 315 

     

TILLGÅNGAR TOTALT 24 830   19 937 

 

 

 

  



 

Balansräkning (forts.) 
 

Belopp i KSEK 31 dec 2020     31 dec 2019 

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

     

Eget kapital     

Bundet eget kapital     

Aktiekapital 1 319   823 

Ej registrerat kapital 0     93 

Bundet eget kapital totalt 1 319   916 

     

Fritt eget kapital     

Överkursfond 87 570   61 111 

Balanserad förlust -51 801   -33 167 

Periodens resultat -17 590     -18 635 

Fritt eget kapital totalt 18 179     9 309 

Eget kapital totalt 19 498   10 225 

     

Skulder     

Kortfristiga skulder     

Låneskulder 
 

0   5 000 

Leverantörsskulder 736   1 867 

Aktuell skatteskuld 1 069   0 

Övriga kortfristiga skulder 185   183 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 342     2 662 

Kortfristiga skulder totalt 5 332   9 712 

     

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 24 830   19 937 

 

 

  



 

Förändring av eget kapital 
 

År 2019 Aktiekapital 
Ej 

registrerad 
nyemission 

Överkursfond 
Balanserat 

resultat 
Periodens 

resultat 

Summa 
eget 

kapital 

Ingående eget kapital 2019-01-01 823 0 55 717 -18 467 -14 700 23 373 

Aktieteckning av teckningsoptioner 
 5 395   400 

Nyemission 
 88 6 312   6 400 

Emissionskostnader 
  -1 313   -1 313 

Resultatdisposition enligt  
      

beslut av stämman 
   -14 700 14 700 0 

Periodens resultat         -18 635 -18 635 

Eget kapital 2019-12-31 823 93 61 111 -33 167 -18 635 10 225 

År 2020 Aktiekapital 
Ej 

registrerad 
nyemission 

Överkursfond 
Balanserat 

resultat 
Periodens 

resultat 

Summa 
eget 

kapital 

Ingående eget kapital 2020-01-01 823 93 61 111 -33 167 -18 635 10 225 

Aktieteckning av teckningsoptioner 5 -5    0 

Nyemission 88 -88    0 

Emission TO1 220  16 791   17 011 

Riktad emission 183  13 491   13 674 

Emissionskostnader 
  -3 926   -3 926 

Resultatdisposition enligt 
  104   104 

förslag till stämman 
   -18 635 18 635 0 

Periodens resultat         -17 590 -17 590 

Eget kapital 2020-12-31 1 319 0 87 570 -51 801 -17 590 19 498 

 

 

 

 

  



 

Kassaflödesanalys 
 

Belopp i KSEK 

1 jan 2020 -  
31 dec 2020 

(12 månader) 

1 jan 2019 - 
31 dec 2019 

(12 månader) 

   

Kassaflöde från den löpande verksamheten    

Rörelseresultat före finansiella poster -17 026 -18 683 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:   

   Avskrivningar enligt plan 605 522 

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 48 

Räntekostnader och liknade resultatposter -564 0 

   

Kassaflöde från den löpande verksamheten    

före förändringar av rörelsekapital -16 985 -18 113 

   

Ökning (-) resp minskning (+) av varulager -1 094 119 

Ökning (-) resp minskning (+) av kundfordringar -286 -726 

Ökning (-) resp minskning (+) av rörelsefordringar 177 -461 

Ökning (+) resp minskning (-) av leverantörsskulder -1 131 1 013 

Ökning (+) resp minskning (-) av rörelseskulder 1 750 1 099 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -17 569 -17 069 

   

Investeringsverksamheten    

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 0 0 

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -331 -812 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -331 -812 

   

Finansieringsverksamheten    

Förändring av kortfristiga skulder -5 000 5 000 

Nyemission 13 674 6 400 

Emissionskostnader -3 926 -1 313 

Aktieteckning av teckningsoptioner 17 011 400 

Optionsprogram 104 0 

Tecknat men ej inbetalt kapital 6 400 -6 400 

Kassaflöde från finansieringsverksamhet 28 263 4 087 

   

Förändring av likvida medel 10 363 -13 794 

Likvida medel vid periodens början 8 437 22 231 

Likvida medel vid periodens slut 18 800 8 437 

 

  



 

Upplysningar och övrig 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 

Delårsrapporten 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. 

Närståendetransaktioner 

Inga närstående transaktioner har skett under perioden. 

 

Övrig information 
 

Förslag till disposition av Fluicells resultat 

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31. 

 

Årsstämma och årsredovisning 

Årsstämma är planerad att hållas i Göteborg den 14 maj 2021. Årsredovisning för 

räkenskapsåret 2020 kommer att finnas tillgänglig för nedladdning på Bolagets hemsida 

(www.fluicell.com) senast tre veckor före årsstämman. 

 

Datum för publicering av finansiell information  

Kvartalsrapport 1, 2021  2021-05-07  

Halvårsrapport, 2021  2021-08-20 

Kvartalsrapport 3, 2021  2021-11-19 

Bokslutskommuniké, 2021   2022-02-23 

 

 

Denna bokslutskommuniké, liksom ytterligare information, finns tillgänglig på Fluicells hemsida, 

www.fluicell.com, från och med 2021-02-24. 

http://www.fluicell.com/


 

Certified Adviser 

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, 070-755 95 51, ca@skmg.se 

Granskning av bokslutskommuniké 

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor. 

För ytterligare information 

Victoire Viannay, VD, 0763 07 03 27, victoire@fluicell.com 

Mats Jonasson, CFO, 0768-70 63 88, mats@fluicell.com 
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