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KVARTAL 3 I SAMMANDRAG

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

1 juli - 30 september 2022
• Rörelsens intäkter uppgick till 3 415 (1 436) KSEK
• Nettoomsättning om 512 (1 062) KSEK
• Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -2 609 (-4 572) KSEK
• Rörelseresultatet uppgick till -2 804 (-4 714) KSEK
• Resultat före skatt uppgick till -2 710 (-4 711) KSEK
• Resultatet per aktie uppgick till -0,18 (-0,39) SEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till -7 162 (-3 301) KSEK

NIOMÅNADERSPERIODEN I SAMMANDRAG
1 januari - 30 september 2022
• Rörelsens intäkter uppgick till 5 398 (3 094) KSEK
• Nettoomsättning om 1 842 (2 052) KSEK
• Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -14 353 (-15 532) KSEK
• Rörelseresultatet uppgick till -14 877 (-15 961) KSEK
• Resultat före skatt uppgick till -14 637 (-15 960) KSEK
• Resultatet per aktie uppgick till -1,00 (-1,33) SEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till -17 641 (-11 436) KSEK
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Den 12 juli mottog Fluicell en order från University of Warwick 
för inköp av ett Biopen-system.

Den 18 augusti offentliggör Fluicell halvårsrapport för 2022. 

Den 26 augusti presenterade Fluicell en ny tilläggsprodukt kallad 
Switching Head som kan användas med Biopixlar.

Den 9 september publiceras Investor Newsletter 04

Den 15 september förnyade Orion pharma ett leasingavtal för 
Dynaflow Resolve Silver.

Den 27 september mottog Fluicell en beställning från Ludwig 
Maximilian-universitetet i München avseende Biozone 6®.

Den 30 september hölls extra bolagstämma i Fluicell. Kommuniké 
med sammanfattade beslut hålls tillgänglig på bolagets hemsida 
(www.fluicell.com). 

Rekryteringar under kvartal 3
Den 19 september rekryterade Fluicell Sanna Sämfors som 
Application Specialist.

ÖVRIGA BOLAGSHÄNDELSER UNDER KVARTAL 3

ÖVRIGA BOLAGSHÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
Den 3 oktober offentliggjorde Fluicell prospekt avseende bolagets 
företrädesemission av units.

Den 5 oktober presenterade Fluicell vid Sedermeradagen i 
Malmö, presentationen hålls tillgänglig på bolagets hemsida.

Den 6 oktober mottog Fluicell en order på Biopixlar AER från Axt 
pty ltd i Australien.

Den 6-7 oktober deltog Fluicell i Lab-on-a-Chip and Microfluidics 
Asia 2022 och 3D-Bioprinting, Biofabrication, Organoids and 
Organs-on-Chips Asia 2022 i Narita, Japan. 

Den 8-15 oktober besökte Fluicell fyra platser (NTU, NCCS, 
SUTD, NDCS) i Singapore. 

Den 17-18 oktober besökte Fluicell Center for Tissue Engineering 
and Regenerative Medicine i Malaysia. 

Den 10 oktober börjar teckningsperioden i Fluicell AB:s emission 
av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Den 11 oktober deltog Fluicell i Aktieportföljen Live, 
presentationen hålls tillgänglig på bolagets hemsida.

Den 11 oktober mottog Fluicell en beställning på ett Dynaflow 
Resolve Chip från Oblique Therapeutics AB.

Den 26 oktober meddelade Fluicell att styrelsen och ledningen, 
utöver sina teckningsåtaganden om cirka 205 tkr, har tecknat 
units med stöd av uniträtter i bolagets nyligen genomförda 
företrädesemission motsvarande totalt cirka 218 tkr, till ett totalt 
belopp om cirka 423 tkr.

Den 26 oktober inträder Fluicell som medlem i 
branchorganisationen SwedenBIO som samlar svensk life science-
industri.

Den 7-8 november deltog Fluicell i ATMP Sweden 2022 
Stockholm. 

Den 15 november förnyar Orion Pharma leasingavtal avseende  
Dynaflow Resolve Gold.

Den 25 november mottog Fluicell en order på BioPen från 
Monash University i Australien genom Bolagets distributör Axt Pty 
Ltd.

Den 28 november - 2 december 2022 Fluicell deltar i 
Biotechgate Digital Partnering.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 
KVARTAL 3
Den 29 augusti meddelade Fluicell styrelsens beslut att 
genomföra en emission av units med företrädesrätt för befintliga 
aktieägare.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER 
PERIODENS UTGÅNG
Den 1 oktober meddelade Fluicell att bolaget har 
undertecknat ett förlikningsavtal med bolagets tidigare 
patentombud i vilket Fluicell erhöll ersättning om 2,5 
miljoner kronor.

Den 26 oktober meddelade Fluicell utfallet i bolagets 
företrädesemission som tecknades till totalt 80 procent, 
inklusive tecknings- och garantiåtaganden.
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Den 26 oktober meddelade Fluicell att den företrädesemission 
som inleddes under det tredje kvartalet hade slutförts. 
Företrädesemissionen tecknades till 80 % och intäkterna 
uppgår till cirka 20 MSEK efter emissionskostnader. Likviden 
från rättighetsemissionen ger oss möjlighet att fortsätta 
stärka vår försäljnings- och affärsutvecklingskapacitet och 
vidareutveckla våra tre affärsområden: forskningsverktyg, 
humanvävnadsbaserade sjukdomsmodeller och 
humanvävnadsbaserade terapier. Jag vill tacka alla våra 
investerare för förtroendet för Fluicell och för att de har följt oss 
på denna resa.

Under den gångna perioden har forskningsaktiviteterna fortsatt 
att öka i antal vilket genererat ökade kundkontakter för vårt 
säljteam. Samtidigt tar marknadens återhämtning från pandemins 
nedstängningar tid och det finns fortfarande ansträngningar 
att göra för att återgå till tillväxtnivåerna före pandemin, men 
målmedvetet tar vi oss stadigt framåt. De totala intäkterna för det 
tredje kvartalet uppgår till ca 3,4 MSEK. Detta resultat inkluderar 
inte ordern för Biopixlar AER i Australien som, tillsammans med 
övriga ordrar mottagna efter periodens slut, motsvarar ett totalt 
belopp om 940 KSEK. Resultatet inkluderar dock den tidigare 
kommunicerade ersättningen om ca 2,5 MSEK från bolagets 
tidigare patentombud. Hittills uppgår det bokförda resultatet 
i år till 5,4 MSEK, jämfört med 3,1 MSEK motsvarande period 
2021, vilket ger en total tillväxt om 74 procent. Sammantaget 
är perioden Q1-Q3 2022 den mest inkomstbringande i Fluicells 

historia, jämfört med motsvarande period tidigare år. Inkluderas 
även de beställningar vi har fått sedan slutet av Q3 förväntas den 
totala ackumulerade intäkten hittills i år uppgå till 6,2 MSEK. 

Ökade försäljnings- och partneraktiviteter och breddat säljteam 
För att öka försäljningstakten lägger vårt säljteam ner mycket 
energi vid att skapa nya affärsmöjligheter genom personliga möten 
och evenemang. Den asiatiska turné som ägde rum i oktober 
och som omfattade affärsmöten, konferensdeltagande och 
anläggningsbesök i Japan, Singapore och Malaysia har resulterat i 
11 omedelbara intressekontakter och fler affärsmöjligheter därtill 
på dessa expansiva marknader. I slutet av november kommer 
säljteamet också att resa till Australien för att bygga vidare på vår 
senaste försäljning av en Biopixlar AER-plattform och för att delta 
i den fjärde australiska bioprinting-workshopen, som organiseras 
av några av forskningsfältets viktigaste opinionsbildare. Det är 
tydligt att kännedomen och intresset för Biopixlar-tekniken ökar 
snabbt över hela världen.

Utöver att fokusera på att öka försäljningen av instrument 
undersöker Fluicell samarbetsmöjligheter med olika leverantörer 
av laboratorielösningar. Samarbeten är inte bara ett sätt att öka 
kostnadseffektiviteten i vår verksamhet, utan det gör också att vi 
kan erbjuda kunderna ett ännu mer komplett produktpaket, vilket 
gör Fluicell till en helhetsleverantör inom encellig biologi och 
bioprinting.

VD HAR 
ORDET
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För att påskynda försäljningen och möta det växande intresset 
för Fluicells teknik siktar vi på att ytterligare utöka vårt säljteam. 
Denna process inleddes redan i september då vi rekryterade 
Sanna Sämfors som applikationsspecialist med fokus på att 
utveckla bioprintingapplikationer för kunder. Sämfors har en stark 
bakgrund inom vävnadsteknik och vi är mycket glada över att ha 
henne ombord, mer information om Sämfors och rekryteringen 
finns att läsa på vår hemsida.

Forskningsverktyg och tillämpningar 
Som framgår av vår roadmap för 2022-2024 är vår främsta 
prioritet gällande teknikutveckling att utöka kapaciteten hos 
våra befintliga Lab-on-a-tip®-plattformar för att möjliggöra nya 
forskningstillämpningar, ytterligare befästa vår position i den 
tekniska framkanten och erbjuda kompletta forskningslösningar 
till våra kunder. Under året har vi lanserat flera Biopixlar-tillbehör, 
som tex Biopixlar Switching Head som presenterades i slutet av 
augusti. Tillbehöret gör det möjligt för forskare att kombinera 
Biopixlars högupplösta bioprinting med BioPens teknik för 
precisionsvätskefördelning. Detta nya verktyg har utvecklats för 
BIRDIE-projektet för att möjliggöra virologiforskning med hög 
precision och ger användaren ännu mer kontroll över cellens 
mikromiljö. 

Till detta kan vi även addera den specialutvecklade sterilbänk som 
tagits fram av Erlab-Noroit särskilt anpassad för Biopixlar. Denna 
sterilbänk gör att vi kan erbjuda ett komplett bioprintingsystem 
till kunder med särskilt höga krav på sterilitet och möjlighet att 
skydda användare mot patogener.

Framöver har vi flera kommande funktioner som kommer att 
stärka både våra bioprinting- och single-cell biology-plattformar 
och vi ser fram emot att kommunicera dem till marknaden.

Utveckling och framtida möjligheter inom regenerativ medicin 
och in vitro-sjukdomsmodeller.  
Fluicell fortsätter att göra framsteg inom våra affärsområden 
inom humanvävnadsbaserade sjukdomsmodeller och 
humanvävnadsbaserade terapier. Under året har vi främst 
betonat vår utveckling inom det kardiovaskulära programmet. 
Men vårt FoU-team har också gjort betydande framsteg inom 
vårt diabetesprogram, där målet är att utveckla en cellbaserad 
terapi som kan etablera glykemisk kontroll hos patienter med 
typ 1-diabetes. Dessa framsteg är viktiga funktionella steg mot 
att skapa kandidater för in-vivo-testning och bekräftar återigen 
Biopixlar-teknikens potential inom detta område. Vi kan nu 

producera komplexa mikrovävnader med dubbel kapacitet 
att producera både insulin och glukagon, vilket vi nyligen 
presenterade för yrkesverksamma inom området. Reaktionerna 
har varit mycket entusiastiska vilket både stärker Fluicell och vår 
vision att bli en betydande aktör inom ATMP. 

Utöver detta ökar vi vår närvaro inom den svenska life science- 
och ATMP-sektorn. Sverige har som mål att bli en ledande 
makt inom läkemedel för avancerad terapi till 2030, och Fluicell 
har en tydlig roll att spela i denna process. För att signalera 
vårt engagemang deltog Fluicells CSO i konferensen ATMP 
Sweden 2022, som ägde rum i Stockholm i november. Fluicell 
blev också nyligen medlem i SwedenBIO, som är den nationella 
branschorganisationen för life-science. Vi är glada över att vara en 
del av denna familj och ser fram emot att arbeta tillsammans med 
organisationen.

Fluicell har gjort flera viktiga bidrag till det pågående BIRDIE-
projektet, inklusive det tidigare nämnda Biopixlar Switching 
Head och flera ytterligare tekniska framsteg som vi har för avsikt 
att offentliggöra inom en snar framtid. Projektet, som syftar 
till att utveckla bioprinted kidney-on-chip in vitro-modeller för 
läkemedelstestning och njursjukdomar, går framåt och vi kommer 
snart att motta den andra utbetalningen om ca 1 MSEK.

Vi ser bioprintade in vitro forskningsmodeller som ett mycket 
viktigt framtida affärsområde för Fluicell med licensmöjligheter. 
Att FDA Modernization Act 2.0 just nu antas i USA innebär att 
intresset inom läkemedelsindustrin för djurfria forskningsmodeller 
baserade på mänskliga celler bara kommer öka. Detta är en stor 
möjlighet för Fluicell och vår Biopixlar-plattform som gör det 
möjligt att skapa detaljerade vävnader med biologiskt relevanta 
funktioner.

Sammanfattningsvis är Fluicell väl positionerat för att ta nästa steg 
i bolagets utveckling. Under de senaste två åren har vi tagit stora 
steg mot att bli ett mångsidigt life science-bolag med ett unikt och 
innovativt produktutbud. Fluicell har förmågan och tekniken att 
möta kundernas behov inom forskning och läkemedelsutveckling. 
Vi satsar nu på att uppnå en betydande försäljningstillväxt för våra 
marknadsledande forskningsprodukter och samtidigt nå ett snabbt 
inträde på tillväxtmarknaderna för in vitro-teknik och regenerativ 
medicin.

Victoire Viannay,
VD Fluicell

Fluicell har förmågan och tekniken att möta kundernas 
behov inom forskning och läkemedelsutveckling. Vi 
satsar nu på att uppnå en betydande försäljningstillväxt 
för våra marknadsledande forskningsprodukter och 
samtidigt nå ett snabbt inträde på  tillväxtmarknaderna 
för in vitro-teknik och regenerativ medicin.

“
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Fluicell grundades 2012 under namnet Avalance Biotech AB av 
forskare vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. En viktig 
drivkraft bakom Fluicell har sedan starten varit att göra det 
möjligt för forskare att på ett enkelt sätt studera biologin hos 
enskilda celler, utan att behöva ta dem ur deras naturliga miljö. 
Denna vision gav upphov till bolagets första produkt, BioPen, 
en forskningsplattform med kapacitet att direkt och selektivt 
exponera enskilda celler eller grupper av celler för upp till fyra 
olika ämnen. 

BioPen baseras på Fluicells unika patenterade teknik för 
mikroflöden i öppna volymer. Tekniken gör det möjligt att 
kontrollera hur en vätska flödar genom en annan på mikroskopisk 
skala, utan att de två blandas. Denna egenskap ligger inte bara 
till grund för det sätt som BioPen kan användas för att på ett 
kontrollerat sätt utsätta enskilda celler för olika ämnen och 
substanser, den är också en genomgående del av alla Fluicells 
produkter och är en stor del i det som ger dem deras unika 
egenskaper.

2017 erhåller Fluicell produkten Dynaflow Resolve från 
bioteknikbolaget Celectricon AB. Dynaflow Resolve är en 
plattform för jonkanalsscreening där upp till sexton olika 
substanser kan testats på enskilda celler med full kontroll över hur 
och när celler exponeras.

2019 tar Fluicell nästa stora steg i företagets utveckling genom 
lanseringen av Biopixlar, en helt ny typ av teknik för bioskrivning 
i tre dimensioner som bygger på Fluicells mikroflödesteknik. 
Tekniken gör det möjligt att konstruera biologiska vävnader med 
mycket hög precision genom att på ett kontrollerat sätt skriva ut 
enstaka eller fåtalet celler åt gången. Biopixlar skapar helt nya 
möjligheter för forskare att skapa detaljerade biologiska vävnader 
för användning i biologisk och biomedicinsk forskning.

För att svara upp mot ett uttryckt behov från läkemedelsindustrin 
av experimentella plattformar för encellsfarmakologi lanserar 
Fluicell 2021 Biozone 6, en produkt som utvecklats i dialog med 
läkemedelsbolaget Hoffmann La-Roche. Biozone 6 kombinerar 
enkelheten hos BioPen med möjligheten att undersöka många 

olika substanser eller koncentrationsnivåer från Dynaflow Reslove 
och skapar därmed en brygga mellan de tidigare två plattformarna 
för encellsbiologi i Fluicells produktportfölj.

Fluicell har sedan starten 2012 utvecklats från ett renodlat 
instrumentföretag till ett mångsidigt life science-bolag med 
verksamhet i de tre affärsområdena forskningsinstrument, humana 
vävnadsbaserade forskningsmodeller och regenerativ medicin.

Sedan lanseringen av Biopixlar 2019 har det varit klart att det 
inte bara är ett forskningsinstrument utan också en skalbar 
teknologiplattform som kan ligga till grund för helt nya typer av 
produkter inom regenerativ medicin och precisionshälsa. 

2021 tar Fluicell det första steget i att realisera den inneboende 
potentialen hos Biopixlar genom att satsa på utveckling av 
avancerade terapiläkemedel. I september 2021 presenterar 
Fluicell tidiga framsteg i utvecklingen av insulinproducerande 
biokompositer baserade på Biopixlargenererade vävnader. 
Målsättningen är att skapa vävnadsbaserade läkemedelsprodukter 
för diabetesbehandling. I och med satsningen vidgar Fluicell sin 
verksamhet och tar plats på den snabbt växande marknaden för 
läkemedel för avancerad terapi (ATMP).

Med utgångspunkt i Biopixlars förmåga att generera funktionella 
biologiska vävnader med hög precision bedriver Fluicell 
även utveckling av vävnadsbaserade forskningsmodeller för 
translationell forskning och läkemedelsutveckling inom områden 
njursjukdomar och hjärt-kärlsjukdomar.

Fluicells fokus är nu på att växa verksamheten på tre arenor. 
Inom området encellsbiologi och bioskrivning fokuserar bolaget 
på att accelerera försäljningen av produkter och tjänster. Man 
bedriver utveckling av nya tekniker och applikationer för att 
expandera till nya marknader och marknadssegment. Inom 
området vävnadsbaserade forskningsmodeller bedriver Fluicell 
utvecklingsarbete genom partnerskap och inom bolagets program 
för regenerativ medicin bedriver Fluicell vidare utveckling med 
målsättningen att ta fram kandidater för preklinisk utveckling inom 
områdena hjärt-kärlsjukdomar och typ 1 diabetes.

OM FLUICELL
Fluicell är ett life science-bolag som med innovativ 
mikroflödesteknologi bryter ny mark inom 
encellsbiologi, in vitroteknik och regenerativ medicin. 

2012
Fluicell grundas som ett spin-off företag 
från Chalmers tekniska högskola. 
Bolagets första produkt, BioPen®, 
lanseras.

2017
Fluicell erhåller Dynaflow® Resolve, 
bolagets andra produkt från 
Cellectricon AB.

2019
Biopixlar®, världens första platform 
för direkt tredimensionell 
encellsbioskrvning lanseras.

2021
Fluicell lanserar Biopixlar AER, en 
kompakt plattform för bioprinitng 
med hög precision, anpassad för 
krävande forskningsmiljöer

2021

Fluicell lanserar sin fjärde proukt, 
Biozone 6®, en platform för 
encellsfarmakologi

2022

Fluicell presenterar tidiga framsteg i 
utvecklingen av insulinproducerande 
biokompositer för behandlig av 
diabetes typ 1.
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FORSKNINGSVERKTYG FÖR BIOPRINTING 
OCH ENCELLSBIOLOGI
Fluicells affärsområde för forskningsinstrument omfattar 
fem olika plattformsprodukter baserade på innovativ 
patentskyddad mikroflödesteknik. Till detta tillkommer även 
tillbehörsprodukter och förbrukningsvaror som tillsammans med 
plattformsprodukterna skapar heltäckande forskningslösningar för 
life science, marknadsfört under samlingsnamnet Lab-on-a-tip®

Affärsområdet är uppdelat i produktsegmenten bioprinting 
och encellsbiologi. Segmentet bioprinting omfattar 
högprecisionsplattformarna Biopixlar och Biopixlar AER, 
anpassade användning inom biomedicinsk forskning, 
läkemedelsutveckling och regenerativ medicine. Segmentet 
encellsbiologi innehåller mikroflödesplattformarna BioPen och 
Biozone 6, samt jonkanalsscreeningplattformen Dynaflow Resolve.

BioPen®

Att studera biologiska processer på encellsnivå ger forskare 
en helt ny möjlighet till detaljerad förståelse jämfört med 
konventionella experimentella metoder. Av den anledningen 
har tekniker för encellsbiologi blivit en allt viktigare del av den 
moderna biologiska vetenskapen. 

Fluicells BioPen är en världsunik plattform för biologiska studier 
av enskilda celler eller grupper av celler. Fluicells patenterade 
mikroflödesteknik gör det möjligt att exponera enskilda celler 
för upp till fyra olika substanser direkt i deras naturliga miljö. 
Med BioPen får forskare full kontroll över exakt hur, var och när 
de celler som undersöks ska exponeras för testade ämnen och 
substanser. Eftersom BioPen bygger på Fluicells mikroflödesteknik 
är provåtgången mycket låg, vilket gör BioPen till ett utmärkt val 
för testning av knappa eller dyrbara ämnen.

BioPen används idag av ledande forskare runtom i världen för 
att studera en lång rad olika biologiska processer, många gånger 
inom vitt skilda forskningsfält. BioPen har bland annat använts för 
att studera funktionen hos cancerrelaterade membranreceptorer, 
neurobiologin hos blodsugande myggor och biofyikalsika 
egenskaper hos föregångare till dagens levande celler. I flera fall 
har BioPens unika egenskaper varit avgörande för forskarnas 
vetenskapliga upptäckter.

Dynaflow® Resolve
Dynaflow Resolve är en plattform för jonkanalsscreening, först 
utvecklad av bioteknikföretaget Cellectricon AB och som sedan 
2017 ingår i Fluicells produktportfölj. Dynaflow Resolve är 
designad för att vara kompatibel med alla kommersiella patch 
clamp-plattformar och kan användas med alla celltyper för 
elektrofysiologiska studier.

Med 16 parallella flödeskanaler erbjuder Dynaflow Resolve 
möjligheten att studera flera olika läkemedelssubstanser i samma 
experiment och skapa komplexa försöksprotokoll. Den låga 
provåtgången möjliggör långa exponeringstider och upprepade 
dos-responsstudier, vilket gör plattformen väl anpassas för bland 
annat säkerhetsfarmakologi.

Den höga datakvaliteten som Dynaflow Resolve erbjuder har gjort 
plattformen till ett förstahandsval för många läkemedelsbolag när 
det kommer till elektrofysiologiska undersökningar. Flera av de 
vetenskapliga genombrott som gjorts med Dynaflow Resolve finns 
publicerade i världens främsta forskningstidskrifter.
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Biozone 6®

Biozone 6 är en forskningsplattform från Fluicell anpassad för 
encellsfarmakologi. Produkten är utvecklad som ett svar på ett 
behov inom farmakologisk forskning av flexibla och högkvalitativa 
forskningsverktyg anpassade för encellsbiologi. Biozone 6 
är framtagen tillsammans med läkemedelsbolaget Hoffmann 
La-Roche för att tillfredsställa branschens högt ställda krav på 
precision och reproducerbarhet.

I likhet med BioPen bygger Biozone 6 på Fluicells 
mikroflödesteknik, vilket innebär att den kan användas 
för att studera läkemedelseffekter på enskilda celler eller 
grupper av celler direkt i deras naturliga miljö utan behov av 
cellsorteringstekniker. 

Med Biozone 6 ges möjligheten att kombinera upp till sex 
olika substanser eller koncentrationsnivåer direkt i ett enskilt 
experiment. På så vis kombinerar Biozone 6 element från BioPen 
och Dynaflow Resolve i en mycket flexibel forskningsplattform 
för dos-responsstudier och säkerhetsfarmakologi.

Bioskrivning är en snabbt växande teknik för att skapa 
mönster av celler i tre dimensioner som efterliknar biologiska 
vävnader och organ. Tekniken har många användningsområden 
inom biologisk och biomedicinsk forskning, både för att 
skapa biologiskt relevanta in vitro-modeller för forskning 
och läkemedelsutveckling, men också för att skapa 
transplanterbara vävnader för användning inom regenerativ 
medicin.

Med Biopixlar, som lanserades 2019, skapade Fluicell en helt 
ny kategori för 3D-bioskrivning. Där tidigare tekniker varit 
inriktade mot att skapa strukturer med hjälp celler inbäddade 
i biobläck är Biopixlar kapabel att direkt placera ut celler i 
naturtrogna, detaljerade mönster direkt i cellmedium med 
hög precision. Att Biopixlar inte använder biobläck gör det 
möjligt för de bioskrivna cellerna att effektivt kommunicera 
med varandra, vilket är viktigt för att de ska fungera korrekt 
tillsammans i en vävnad.

Biopixlar bygger på Fluicells mikroflödesteknik, vilket innebär 
att materialåtgången vid vävnadskonstruktion är väldigt låg. 
Detta gör Biopixlar väl lämpad för tillämpningar som involverar 
patientmaterial eller andra knappa och värdefulla celler. 
Mikroflödestekniken medför också väldigt låg mekanisk stress 
för cellerna när de skrivs ut. Detta gör att cellerna i vävnader 
skapade med Biopixlar har en mycket hög överlevnadsgrad.

2022 Utökade Fluicell Biopixlarfamiljen genom lanseringen 
av Biopixlar AER - en ny bioprintingplattform baserad på 
samma teknik, men i ett kompakt format. Biopixlar AER får 
plats i dragskåp och sterilbänkar och är anpassad för enkel 
integrering i komplexa arbetsflöden

Biopixlar-tekniken är kompatibel med så gott som alla celltyper 
och har bland annat använts för att skriva ut hjärtmuskelceller, 
primära neuron och stamceller.

Med Biopixlar får forskare helt nya möjligheter att skapa och  
kontrollera cellkulturer och vävnader, ner på encellsnivå.

Biopixlar®
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Hjärt-kärlsjukdomar och diabetes typ 1 är sjukdomar med 
omfattande påverkan på mänsklig hälsa som tillsammans 
representerar ett stort otillfredsställt vårdbehov. Avsaknaden av 
adekvat behandling innebär att dessa sjukdomar ger upphov till 
såväl stort mänskligt lidande som omfattande socioekonomiska 
kostnader. 

Det som, utöver vårdbehovet, också är gemensamt för alla dessa 
sjukdomar är att de är lovande kandidater för nya typer av cell 
och vävnadsbaserade behandlingar. Behandlingar baserade på 
transplantation av celler eller små vävnader skulle potentiellt 
kunna bidra till reparation av skadade organ för att återskapa 
ursprunglig funktion eller far att förhindra vidare funktionsförlust.

Fluicell inledde 2021 satsningen på att skapa biokompositer 
baserade på Biopixlargenererade vävnader för tillämpningar inom 
regenerativ medicin, inriktat mot betydelsefulla sjukdomar där det 
idag saknas adekvat behandling.

Fluicell bedriver i dagsläget utveckling av vävnadsbaserade 
produkter för behandling av typ 1 diabetes hjärtinfarkt, med 
målsättningen att under perioden 2023-2024 presentera 
läkemedelskandidater redo för testning in vivo och att under 2024 
inleda preklinisk utveckling av åtminstone en av kandidaterna 
samt att under 2024 bilda partnerskap för vidare utveckling av 
läkemedelskandidaterna. 

Typ 1 diabetes 
Fluicells utvecklingsarbete inom sjukdomsområdet diabetes 
är inriktat mot att skapa mikrovävnader kapabla att ersätta 
bukspottkörtelns endokrina funktion. Biopixlarteknikens 
förmåga att skapa detaljerade vävnader möjliggör konstruktion 
av mikrovävnader för att upprätthålla glykemisk kontroll genom 
produktion av både insulin och glukagon. 

Bolagets målsättning är att skapa en individanpassad cellbaserad 
behandling för typ 1 diabetes som upprätthåller glykemisk kontroll 
med minimalt övervakningsbehov och med skydd från angrepp 
från immunförsvaret

Fluicells terapiutveckling inleddes 2021 efter omfattande 
intern forskning med att generera bioskrivna tredimensionella 
vävnadsprototyper, skapade på olika sorters transplanterbara 
membran. Utvecklingsarbetet har lett till flera mycket lovande 
vävnads och materialkombinationer med stor potential för 
användning inom medicinsk forskning och utveckling.

Fluicell har sedan programstarten genomfört in vitrostudier för 
att optimera glukosinducerad insulinproduktion i bioprintade 
mikrovävnader. Bolaget har också utvecklat protokoll för att 
generera mikrovävnader med en kontrollerad sammansättning 
av alfa- och betaceller och en kontrollerad mikrostruktur. 
Diabetesprojektet är nu i ett stadie där produktkonceptet 
vidareutvecklas och optimeras för att inleda försök in vivo.

Hjärtsjukdomar
Inom sjukdomsområdet hjärtsjukdomar bedriver Fluicell 
utveckling av kirurgiskt inplanterbar multilagerbiokomposit för 
hjärtvävnadsreparation vid hjärtinfarkt.
Bolaget utvecklar i dagsläget metoder för att bioskriva 
sjukdomsrelevanta stamceller på transplanterbara material 
med kontrollerad mikromiljö och med målsättningen att erhålla 
transplanterbara biokompositer som både har fysiologiskt 
relevanta egenskaper, lång livslängd och förmåga att reversera 
sjukdomsfenotyperna.

Fluicell har genomfört initiala studier för att optimera 
bioskrivningsprotokoll anpassade för sjukdomsområdesrelevanta 
celltyper samt konstruktion av vävnadsprototyper på 
biokompatibla material för framtida användning i transplanterbara 
biokompositer. De initiala studierna har resulterat i en uppsättning 
tidiga bioskrivna vävnadsprototyper. 

Fluicell avser bedriva ytterligare in vitro-utveckling av 
hjärtcellsbaserade biokompositer för att genera kandidater redo 
för testning in vivo.

HUMANA 
VÄVNADSBASERADE 
TERAPIER
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Att hitta humancellsbaserade forskningsmodeller som kan 
ersätta djurförsök är en högt prioriterad fråga inom medicinsk 
forskning och läkemedelsutveckling, i stor utsträckning 
motiverat av svårigheterna med att översätta resultat erhållna 
i djurmodeller till människa. I dag misslyckas nio av tio 
läkemedelskandidater att ta sig igenom kliniska prövningar vilket 
är en viktig kostnadsdrivande faktor inom läkemedelsutveckling. 
Cellbaserade forskningsmodeller som kan ge fysiologiskt 
relevant information i ett tidigare skede kan öka effektiviteten i 
läkemedelsprocessen medföra betydande kostnadsbesparingar 
inom läkemedelsranchen.     

Utöver intresset från forskarhåll för alternativa metoder finns 
även ökande tryck från lagstiftare att minska användandet av 
djur för forskningsändamål. Bland annat främjar EU utvecklingen 
och godkännandet av alternativa kliniska prövningar som inte 
använder djur och djurförsök är redan förbjudet i branscher för 
kosmetikaprodukter. Amerikanska kongressen har även nyligen 
antagit lagstiftning för att avsluta FDA:s djurförsökskrav för 
läkemedel avsedda för användning i människor, vilket ytterligare 
utökar möjligheten att använda alternativa testmetoder.

Biopixlar gör det möjligt för forskare att skapa detaljerade 
funktionella sjukdomsmodeller baserade på bioskrivna mänskliga 
vävnader. Utifrån intresset från forskare och lagstiftare för djurfria 
forskningsmodeller ser Fluicell en viktig växande marknad för 
Biopixlar-genererade vävnader. 

Fluicell bedriver i dagsläget utveckling av vävnadsbaserade 
forskningsmodeller för läkemedelsutveckling riktade framför allt 
mot njurskada/njursjukdomar samt kardiovaskulära sjukdomar. 
Dessa modeller är tänkta att användas delvis för att ersätta 
djurmodeller och delvis för att erhålla translationell information 
(data som har hög relevans för att förstå hur ett tänkt läkemedel 
fungerar i patienter) tidigt i läkemedelsutveckling. Bolaget har 
genomfört en pilotstudie inom kardiovaskulära sjukdomar med ett 
ledande läkemedelsbolag och dessutom bedriver Bolaget ett EU-
finansierat samarbete inom området njurskada/njursjukdomar.

Målsättningen för affärsområdet vävnadsbaserade 
forskningsmodeller är att utifrån pågående forskningsprojekt och 

avtal utveckla vävnadsbaserade mänskliga sjukdomsmodeller, med 
ambitionen att teckna licensavtal med större läkemedelsbolag för 
åtminstone en forskningsmodell under 2024.

Njursjukdomar
Kroniska njursjukdomar drabbar över 800 miljoner människor 
runt om i världen och räknas utvecklas till den femte vanligaste 
dödsorsaken 2040. Det finns därför ett stort behov av nya 
forskningsmodeller som kan leda till bättre behandlingsalternativ. 

Fluicell bedriver utveckling av in vitro-njurmodeller genom 
det EU-finansierade innovationsprojektet BIRDIE, som 
kombinerar Fluicells bioprintingteknologi med organ-on-chip-
tekniker. Som del i utvecklingsprojektet har Fluicell installerat 
forskningsinfrastruktur för bioskrivning och virusstudier i BIRDIE-
partnerlaboratorier i Maastricht och Nantes samt tagit fram nya 
Biopixlar-moduler, anpassade för projektet.

Fluicell har även inlett av en Biopixlar-modul för kombinerad 
bioskrivning, virusexponering och vävnadsanalys med planerad 
lansering under 2023. Bolaget har även som målsättning att 
lansera njurvävnadschip för Biopixlar-integrering under 2023–
2024.

Hjärtsjukdomar
Fluicell bedriver utveckling av Biopixlar-genererade in vitro-
hjärtvävnader för läkemedelsutveckling. Bolaget har under 2022 
framgångsrikt genomfört en pilotstudie på kardiovaskulära 
sjukdomar tillsammans med ett schweiziskt läkemedelsbolag. 
Fluicell levererade den slutliga projektmilstolpen under juni 2022.
Bolaget för i dagsläget vidare samtal med läkemedelsbolagspartner 
om fortsatt samarbete samt lägger grunden för planerat 
utvecklingsarbete i egen regi. 

Fluicell målsättning för sjukdomsområdet är att utveckla en 
vävnadsbaserade forskningsmodell för hjärt-kärlsjukdomar under 
2023–2024.

HUMANA 
VÄVNADSBASERADE 
SJUKDOMSMODELLER
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FINANSIELL INFORMATION 
OCH KOMMENTARER
Jämförelse med motsvarande period förgående år inom parentes

1 juli - 30 september 2022

Nettoomsättning
Nettoomsättningen för Bolaget uppgick under det tredje kvartalet 2022 
till 512 (1 062) KSEK, vilket motsvarar en minskning om 52 procent 
jämfört med motsvarande period föregående år. 

Fortsatt har bolaget ett ökat intresse och erhåller förfrågningar från 
både gamla och nya kunder av alla våra produkter. Vi har utökat våra 
försäljningsaktiviteter och har fysiskt deltagit på mässor och kongresser 
vilket givit oss möjligheten att åter visa upp och demonstrera våra 
produkter. 
Övriga intäkter som redovisat under perioden är delvis att bolaget har 
ingått en överenskommelse och erhållit en ersättning om 2,5 msek från 
sitt tidigare amerikanska patentombud. Ersättningen avser huvudsakligen 
kostnader och utgifter som uppstått i samband med ombudets tidigare 
hantering av Fluicells IP-portfölj.

Rörelseresultat
Rörelseresultatet för Bolaget uppgick under det tredje kvartalet 2022 
till -2 804 (-4 714) KSEK, vilket motsvarar en minskning av förlusten om 
68 procent. Minskningen av förlusten är ett resultat av de ökade intäkter 
som bolaget fick via ersättningen från vårt tidigare patentombud. För 
övrigt har kostnaderna för perioden ökat baserat på ökad aktivitet inom 
forskning samt nyanställning.

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflödet för det tredje kvartalet 2022 uppgick till -7 208 (-5 135) 
KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7 162 
(-3 301) KSEK. Det ökade negativa kassaflödet storlek jämför med 
föregående år förklaras främst av ökning av rörelsefordringarna samtidigt 
som rörelseskulderna minskar.

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflödet från investeringsverksamheten för det tredje kvartalet 
uppgick till 0 (0) KSEK.

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Kassaflödet från finansieringsverksamheten för det tredje kvartalet 
uppgick till -46 (- 1 833) KSEK. Likvida medel uppgick per den 30 
september 2022 till 8 596 (5 119) KSEK.

1 januari - 30 september 2022

Nettoomsättning
Nettoomsättningen för Bolaget uppgick under det första nio månaderna 
2022 till 1 842 (2 052) KSEK, vilket motsvarar en minskning om 11 
procent jämfört med motsvarande period föregående år. 

Rörelseresultat
Rörelseresultatet för Bolaget uppgick under det första nio månaderna 
2022 till -14 877 (-15 961) KSEK, vilket motsvarar en minskning av 
förlusten om 7 procent. Minskningen av förlusten är ett resultat av 
de ökade intäkter som bolaget fick via ersättningen från vårt tidigare 
patentombud. För övrigt har kostnaderna för perioden ökat baserat på 
ökad aktivitet inom forskning samt nyanställning.

Händelser efter balansdagens utgång
Bolagets styrelse har efter beslut från extra 
bolagsstämma den 30 september beslutat om 
emission av högst 12 217 465 aktier. I början av 
oktober genomförde Fluicell en företrädesemission, 
bestående av aktier och vederlagsfria 
teckningsoptioner (units). Bolaget utnyttjade 
möjligheten att erhålla tecknings- och garantiåtagande 
som motsvarade 80 procent av emissionsvolymen. 

Efter den genomförda emissionen mottogs likvider 
omfattande 24,4 MSEK. Registrering av totalt 9 773 
970 tecknade aktier för företrädesemissionen har 
skett på Bolagsverket den 7 november. 

Även registrering av 3 909 588 vederlagsfria 
teckningsoptioner av serie TO 4 har skett på 
Bolagsverket den 7 november. 

Då ett antal emissionsgaranter beslutade att utnyttja 
sin kvittningsrätt av garantisumman beslutade 
styrelsen om en riktad kvittningsemission. Emissionen 
inbringade 144 KSEK samt att ytterligare 57 600 
aktier och 23 040 vederlagsfria teckningsoptioner 
av serie TO 4 registredes på bolagsverket den 11 
november.

Antalet aktier
Den 30 september 2022 uppgick antalet aktier i 
Bolaget till 14 660 962 (11 991 239). Genomsnittligt 
antal aktier under det tredje kvartalet 2022 uppgick 
till 14 660 962 (11 991 239). Observera att antal 
aktier i Bolaget, efter periodens utgång, genom ovan 
nämnda företrädes och kvittnings emission av units, 
har ökat till totalt 24 492 532.

Optionsprogram för nyckelpersoner
Per den 30 september 2022 har Bolaget tre av 
bolagstämman beslutat optionsprogram: 

• 2020/2022. Optionsprogrammet omfattar 
200 000 aktier.

• 2021/2023. Fullt utnyttjat omfattar 
optionsprogrammet 200 000 aktier. 

• 2022/2025. Fullt utnyttjat omfattar 
optionsprogrammet 250 000 aktier.

Tillsammans motsvarar motsvarar programmen 4,4 
procent av Bolagets aktier.
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1 JUL - 
30 SEPT, 2022 
(3 MÅNADER)

1 JUL - 
30 SEPT, 2021
(3 MÅNADER)

1 JAN - 
30 SEPT, 2022
(9 MÅNADER)

1 JAN - 
30 SEPT, 2021
(9 MÅNADER)

Rörelsemarginal, % -548% -444% -808% -778%

Vinstmarginal, % -529% -443% -795% -778%

Avkastning på eget kapital, % -18% -21% -97% -70%

Soliditet, % 62% 73% 62% 73%

Eget kapital, KSEK 11 153 24 906 11 153 24 906

Kassaflöde, KSEK -7 208 -5 135 -12 098 -13 681-13 681

Antal aktier, periodens slut 14 660 962 11 991 239 14 660 962 11 991 239

Antal aktier, genomsnitt perioden 14 660 962 11 991 239 14 660 962 11 991 239

Antal aktier med full utspädning, peri-
odens slut 15 310 962 12 191 239 15 310 962 12 191 239

Resultat per aktie, SEK -0,18 -0,39 -1,00 -1,33

Resultat per aktie med full utspädning 
från utestående optioner, SEK -0,18 -0,39 -0,96 -1,31

Antalet anställda vid persiodens slut, st 19 18 19 18

Utdelning per aktie, SEK - - - -

FLUICELL I SIFFROR
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RESULTATRÄKNING

BELOPP I KSEK

1 JUL - 
30 SEPT, 2022
(3 MÅNADER)

1 JUL - 
30 SEPT, 2021
(3 MÅNADER)

1 JAN - 
30 SEPT, 2022
(9 MÅNADER)

1 JAN - 
30 SEPT, 2021
(9 MÅNADER)

Intäkter

Nettoomstättning 512 1 062 1 842 2 052

Övriga rörelseintäkter 2 903 374 3 556 1 042

Intäkter totalt 3 415 1 436 5 398 3 094

Rörelsekostnader

Råvaror och förnöderheter -85 -416 -329 -684

Övriga externa kostnader -2 241 -2 030 -7 279 -7 009

Personalkostnader -3 698 -3 562 -12 143 -10 933

Avkrivningar av materiella och immaterialla 
anläggningstillgångar -195 -142 -524 -429

Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0

Rörelsens kostnader -6 219 -6 150 -20 275 -19 055

Rörelseresultat -2 804 -4 714 -14 877 -15 961

Finansiella poster

Räntetintäkter och liknande poster 94 3 248 1

Räntekostnader och liknande poster 0 0 -8 0

Finansiellt nettoresultat 94 3 240 1

Resultat efter finansiella poster -2 710 -4 711 -14 637 -15 960

Skatt 0 0 0 0

Periodens resultat -2 710 -4 711 -14 637 -15 960
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BALANSRÄKNING

BELOPP I KSEK 30 SEPT 2022 30 SEPT 2021 31 DEC 2021

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Koncessioner, patent, licenser, varumärken etc. 258 308 296

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra teckniska anläggningar 414 853 743

Inventarier, verktyg och installationer 2 073 770 1 094

Anläggningstillgångar totalt 2 745 1 932 2 133

Omsättningstillgångar

Varulager 1 630 2 307 1 840

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 863 282 575

Övriga fordringar 348 264 484

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3 670 1 207 1 255

Kortfristiga fordringar totalt 4 881 1 753 2 314

Kassa och bank 8 596 5 119 20 694

Omsättningstillgångar totalt 15 107 9 179 24 848

TILLGÅNGAR TOTALT 17 852 34 313 26 981
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BALANSRÄKNING FORTS.

BELOPP I KSEK 30 SEPT 2022 30 SEPT 2021 31 DEC 2021

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 1 613 1319 1466

Bundet eget kapital totalt 1 613 1319 1466

Fritt eget kapital

Överkursfond 115 262 108 792 108 730

Balanserad förlust -91 085 -69 392 -69 392

Periodens resultat -14 637 -15 960 -21 693

Fritt eget kapital totalt 9 540 23 440 17 645

Eget kapital totalt 11 153 24 906 19 111

Skulder

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 978 584 1 047

Aktuell skatteskuld 2 043 2 301 2 244

Övriga kortfristiga skulder 257 204 210

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 421 6 318 4 369

Kortfristiga skulder totalt 6 699 9 407 7 870

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 17 852 34 313 26 981
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

ÅR 2021 Aktiekapital Överkursfond
Balanserat 

resultat
Periodens 

resultat
Summa eget 

kapital

Ingående eget kapital 2021-01-01 1 319 87 570 -51 802 -17 590 19 498

Riktad emission 147 23 055 23 202

Emissionskostnader -1 896 -1 896

Resultatdisposition enligt beslut av stämman -17 590 17 590 0

Periodens resultat -21 693 -21 693

Eget kapital 2021-12-31 1 466 108 730 -69 392 -21 693 19 111

ÅR 2022 Aktiekapital Överkursfond
Balanserat 

resultat
Periodens 

resultat
Summa eget 

kapital

Ingående eget kapital 2022-01-01 1 466 108 730 -69 392 -21 693 19 111

Emission TO2 13 642 655

Emission TO3 134 6 440 6 574

Emissionskostnader -550 -550

Resultatdisposition enligt beslut av stämman -21 693 21 693 0

Periodens resultat -14 637 -14 637

Eget kapital 2022-09-30 1 613 115 262 -91 085 -14 637 11 153
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KASSAFLÖDESANALYS

BELOPP I KSEK

1 JAN - 
30 SEPT, 2022
(9 MÅNADER)

1 JAN - 
30 SEPT, 2021
(9 MÅNADER)

1 JAN - 
31 DEC, 2021

(12 MÅNADER)

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Rörelseresultat före finansiella poster -14 877 -15 961 -21 695

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar enligt plan 524 429 588

Ränteintäkter och liknande resultatposter 248 1 29

Räntekostnader och liknande reslultatposter -8 0 -26

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital -14 113 -15 531 -21 104

Ökning (-) resp minskning (+) av varulager 210 -395 72

Ökning (-) resp minskning (+) av kundfordringar -287 739 445

Ökning (-) resp minskning (+) av rörelsefordringar -2 280 -323 -591

Ökning (+) resp minskning (-) av leverantörsskulder -69 -152 311

Ökning (+) resp minskning (-) av rörelseskulder -1 102 4 226 2 227

Kassaflöde från den löpande verksamheten -17 641 -11 436 -18 640

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 0 0 0

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -1 136 -412 -772

Kassaflöde fån investeringsverksamheten -1 136 -412 -772

Finansieringsverksamheten

Nyemission 0 23 202 23 202

Emissionskostnader -550 -1 833 -1 896

Aktieteckning av teckningsoptioner 7 229 0 0

Optionsprogram 0 0 0

Tecknat men ej tdigare inbetalt kapital 0 -23 202 0

Kassaflöde från finansieringsverksamhet 6 679 -1 833 21 306

Förändring av likvida medel -12 098 -13 681 1 894

Likvida medel vid periodens början 20 694 18 800 18 800

Likvida medel vid periodens slut 8 596 5 119 20 694
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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 Flöjelbergsgatan 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.

Information om risker och osäkerhetsfaktorer
En utförlig beskrivning av riskexponering och riskhantering återfinns i Fluicells årsredovisning för 2021 samt i 
Fluicells Prospekt för Företrädesemissionen 2022.

Ukrainakrisens påverkan på bolagets risker 
Bolaget har idag inga affärsförbindelser i Ukraina eller Ryssland, men ser att det på sikt finns det en risk att bolaget 
kommer drabbas av de ökade råvaru- och energipriser. Det i sin tur kommer slå igenom i ökade priser för varor och 
tjänster som bolaget är beroende av.

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.

Finansiell kalender
Kvartalsrapport 1, 2022   2022-05-12
Kvartalsrapport 2, 2022   2022-08-18
Kvartalsrapport 3, 2022   2022-11-30
Bokslutskommuniké, 2022    2023-02-22
Kvartalsrapport 1, 2023   2023-05-16
Kvartalsrapport 2, 2023    2023-08-18
Kvartalsrapport 3, 2023   2023-11-17

Denna delårsrapport, liksom ytterligare information, finns tillgänglig på Fluicells hemsida, https://fluicell.com, från 
och med 2022-11-30.

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, https://www.skmg.se/

Granskning av delårsrapport
Denna delårsrapport har 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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REVISORSRAPPORT

Inledning 
Vi har utfört en översiktlig granskning av den bifogade finansiella 
delårsinformationen (delårsrapporten) för Fluicell AB per den 30 
september 2022 och den niomånadersperiod som slutade per 
detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som 
har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella 
delårsinformation  
(delårsrapport) i enlighet med årsredovisningslagen. Vårt ansvar 
är att uttala en slutsats om denna finansiella delårsinformation 
(delårsrapport) grundad på vår översiktliga granskning. 

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning 
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med 
International Standard on Review Engagements ISRE 2410 
Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av 
företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att 
göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga 
för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk 
granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. 
En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt 
mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning 

som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De 
granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör 
det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir 
medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha 
blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen 
grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet 
som en uttalad slutsats grundad på en revision har. 

Slutsats 
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram 
några omständigheter som ger oss anledning att anse att den 
bifogade finansiella delårsinformationen (delårsrapporten) inte, i 
allt väsentligt, är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.  

Göteborg 2022-11-30 
KPMG AB 
Signatur återfinns i rapportorginal

Daniel Haglund 
Auktoriserad revisor 

Fluicell AB (publ) org. nr. 556889-3282

Revisors rapport över översiktlig granskning av 
finansiell delårsinformation (delårsrapport) 
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