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2021 ur olika perspektiv
Rekordmånga nya implantat
i klinisk användning
Trots pandemi och ansträngd sjukvård var 2021 ett starkt
år för Promimic. Det kliniska användandet av bolagets
teknologi är under kraftig tillväxt och idag finns det 14 olika
implantat godkända som använder HAnano Surface® för
förbättrad osseointegration. Åtta av dessa tillkom under
2021. Bland dessa finns flera olika implantat för ryggkirurgi, tandimplantat med kortare läkningstid,
osseointegrarande knäimplantat och ett nytt implantatsystem för cancerpatienter. Med den licensbaserade
affärsmodell som bolaget har är detta fundamentet för
den framtida tillväxten.

Investeringar för att möta
ökad efterfrågan
Under året har Promimic rekryterat tre nya medarbetare.
För att kunna genomföra fler kundprojekt på kortare tid
gjordes en analys av flaskhalsar för att öka effektiviteten.
Som ett led i det arbetet investerade bolaget i ett nytt
utvecklingslabb i början på 2021. Detta följdes sedan upp
av ytterligare en investering i ett nytt Svepelektronmikroskop. Med dessa investeringar står bolaget bra rustad för
en fortsatt uppskalning av verksamheten.

Höjdpunkter 2021
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Ett växande team redo för expansion

Pandemi och omvärldens påverkan

Under året har bolaget förstärkt ledningsgruppen och
styrelsen för att göra bolaget redo för en möjlig börsintroduktion. Promimic är med och driver den internationella utvecklingen inom moderna ytbehandling av
implantat för förbättrad osseointegration framåt. Bakom
detta står ett starkt team med sina rötter i forskningen på
Chalmers och Göteborgs Universitet. Hälften av bolagets
anställda är disputerade inom materialkemi, biomaterial
och mikrobiologi. På marknadssidan finns gedigen
erfarenhet av B2B försäljning med ett fokus på den
amerikanska marknaden.

Det ansträngda läget inom hälso- och sjukvården har självklart en negativ påverkan på Promimics kunder och deras
utveckling. Detta har sänkt bolagets tillväxttakt och vissa
produktlanseringar hos kunderna har blivit försenade.
Utvecklingen av den brasilianska realen under 2021 har
också den haft en negativ påverkan på bolagets resultat.
Detta till trots så har antalet kunder växt under 2021 och
antalet produkter i klinisk användning mer än fördubblats.

Klinisk verifiering av
förbättrad osseointegration
Promimics största kund, S.I.N. Implant System som är en
av marknadsledarna i Sydamerika för dentala implantat,
publicerade under året två kliniska studier. Båda studierna
genomfördes på kliniskt svåra patienter. Vid uppföljning
efter ett år var resultaten väldigt gynnsamma med över
98 respektive 99% ”success rate”. Dessa nya resultat är en
bekräftelse av tidigare pre-kliniska studier i modeller med
svårläkt ben.

+ 8 nya implantat (+133%)

Innovation för framtida tillväxt
Bolagets spetskompetens och unika marknadsposition
inom moderna ytbehandlingar av implantat för förbättrad
osseointegration är marknadsledande även ur ett internationellt perspektiv. Bolaget har sedan starten haft ett
starkt fokus på att bygga nya affärer på vetenskapliga
framsteg. Under 2021 låg investeringar i nya forskning
på tio procent av den totala kostnadsmassan. Detta har
resulterat i nya patent, studier och nya vetenskapliga
publikationer. Dessa investeringar görs i nära samarbete
med kunderna och är grunden för breddningen av bolagets
kunderbjudande i framtiden.

+ 45% ökad försäljning

+ 40% ökad labbyta

VD kommenterar
Den kliniska användningen av vår teknologi
har under året varit i kraftig tillväxt både
vad gäller behandlade patienter och nya
implantat på marknaden.
Promimic har under 2021 tagit klivet in i en
kommersiell uppskalningsfas och räknar med en
stark tillväxt framöver. Fyra av bolagets kunder har
under året erhållit regulatoriska godkännande och
introducerat total åtta nya implantat på marknaden.
Detta innebär att Promimics teknologi för förbättrad
integration mellan implantat och ben nu finns på
fjorton dentala och ortopediska implantat som säljs
på de ledande implantat-marknaderna (USA, Europa,
Asien och Sydamerika) vid utgången av 2021.
2021 har varit ett år av ökade investeringar i
människor och teknik för oss. Det stora intresset för
vår teknologi har inneburit att vi tecknat flera licensavtal med nya kunder samt nya utvecklingsavtal
med befintliga kunder. För att möta den ökade efterfrågan har vi investerat både i personal och teknisk
utrustning. Jämfört med 2020 är vi nu dubbelt så
många inom vårt utvecklingsteam och vi ser behov
av att utöka teamet med fler medarbetare för att
möta kundernas efterfrågan. Aktivitetsnivån tog fart
när en av våra kunder inom implantat för ryggkirurgi
bestämde sig för att använda Promimics teknologi
som en sk. Plattformsteknik, d.v.s. använda på alla
produkter. Kunden är en av de största utmanarna
inom ryggimplantat på amerikanska marknaden.
Magnus Larsson
VD, Promimic
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Vi har även investerat i avancerad analysutrustning
för att effektivisera utvecklingsprojekten för våra
kunder och förmågan att få ut fler implantat till
marknaden på kortare tid. Detta har en positiv effekt
på flödet av projekt och vi har en målsättning att
fördubbla antalet utvecklingsprojekt efter denna
investering och därigenom dubbla tillväxtpotentialen i nästa fas.
Promimic har också fortsatt investera i forskning
och utveckling av nya indikationer för vår befintliga
produkt och även initierat pre-kliniska studier med
två nya produkter. Direkt efter sommaren startades
ett projekt med ett nytt poröst och hydrofilt biomaterial och i slutet av året startade en djurstudie
med vår nya keramiska ytbeläggning.
Vi undersöker nu olika möjligheter till beläggningsprocess i USA.

Bolaget har även investerat
i avancerad analysutrustning för att
effektivisera utvecklingsprojekten
med våra kunder

Parallellt med allt utvecklings och försäljningsarbete
håller vi på att förbereda Promimic för en möjlig
börsintroduktion. I juni kompletterades styrelsen
med fyra nya ledamöter med kompetenser från
klinisk ortopedi, den globala implantatmarknaden
och styrelsearbete i noterade bolag. I augusti
anställdes en erfaren CFO, Annelie Skafte Persson,
för att förstärka kompetensen i företagsledningen.
I december fattade en extra bolagsstämma de
beslut som krävs för att göra Promimic redo för en
börsintroduktion. Är förutsättningar de rätta och
börsklimatet håller i sig, så kommer detta att ske
under slutet av första kvartalet 2022.
Corona-pandemin har emellanåt satt käppar i hjulen
för Promimics framfart, men trots det så har vi
lyckats hålla farten och engagemanget uppe samt
utvecklat flera strategiska kundsamarbeten de
senaste två åren. Jag är mycket stolt över teamets
prestationer och jag vill tacka all medarbetare för
deras insatser och arbete under det gångna året.
Jag vill även passa på och tacka våra aktieägare
för fortsatt stöd i vår strävan att skapa bättre förutsättningar för fler lyckade implantatbehandlingar
och snabbare rehabilitering för dessa patienter.
Mölndal den 17 februari 2022
Magnus Larsson
VD, Promimic
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Jämfört med 2020 är vi nu dubbelt
så många inom vårt utvecklingsteam
och vi ser ytterligare behov att utöka
teamet med fler medarbetare för att
möta kundernas efterfrågan.

Kort om Promimic
Bakgrund
Promimic är ett Göteborgsbaserat biomaterialföretag
grundat 2004. Bolaget har utvecklat och kommersialiserat
en patenterad nanoteknologi som förbättrar osseointegration mellan implantat och omgivande benvävnad.
Teknologin kommer från spetsforskning vid Chalmers
tekniska högskola.

Produkter och marknad
Promimic tillverkar, marknadsför och säljer ytmodifieringar
för förbättrad osseointegration till ledande företag på
marknaderna för ortopediska och dentala implantat.
Bolagets teknikplattform är en ny generation av en nanometertunn ytmodifiering av implantatets yttersta skikt.
Bolagets huvudprodukt är HAnano Surface®, som medför att
implantatens yta efterliknar benvävnad vilket underlättar
läkningsprocessen och förbättrar förankringen av implantaten i benvävnaden. Detta är verifierat i över 30 kliniska och
pre-kliniska vetenskapliga studier.
HAnano Surface® lanserades 2015 på dentalimplantat i
Brasilien som första marknad. Den 5 december 2017
godkännande första implantatet med HAnano Surface® av
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Food and Drug Administration (FDA) i USA. Genom det
godkännandets öppnades den amerikanska marknaden
för HAnano Surface® och idag används ytan kliniskt även för
implantat för ryggkirurgi, ortopedi efter cancerbehandlingar,
implantat till förslutning av bröstbenet efter hjärtoperationer
och knäimplantat. Teknologin går att applicera på alla typer
av implantat som skall förankras i ben och få regulatoriskt
marknadsgodkännande via en förenklad 510(k)-process.
Fram till idag har över 500.000 operationer med implantat
som är behandlade med HAnano Surface® ytan genomförts
runt om i världen.
Processen för att applicera HAnano Surface® är enkel
att implementera och utföra hos kunderna på deras
existerande produktionsanläggningar. Promimic har idag
licensavtal med ett tiotal kunder varav åtta har implantat på
marknaden. Promimic har etablerat en egen säljverksamhet

i USA och säkrat ett flertal partnerskap för fortsatt
utveckling och ökad kommersialiseringstakt.
Implantatindustrin utgör en stor och växande global
marknad med höga vinstmarginaler. Promimic ser goda
möjligheter att etablera HAnano Surface® som branschstandard inom benintegrerade implantat. Teknologin är
väldokumenterad med bevisade kliniska nytta.

Affärsidé
Promimics affärsidé är att genom licensavtal erbjuda
ledande producenter av ortopediska och dentala implantat
spetsteknologier som förbättrar integrationen med benvävnaden och därigenom underlättar läkningsprocessen
för patienterna.

Affärsmodell
Promimic har en licensbaserad affärsmodell som
bygger på långsiktiga partnerskap med marknadsledande implantattillverkare. Bolagets intäktsstruktur är licensavtal med milstolpsbaserade
intäkter under utvecklingstiden samt en royaltydel
när det färdiga implantatet säljs till slutkund.
Villkoren i dessa kontrakt är långsiktiga och kan vara
över en produkts livscykel eller som plattformsteknik
för kundens alla produkter.

Marknaden
Promimic fokuserar på två huvudsegment och
det är marknaderna för den ortopediska och den
dentala implantat. Inom dessa segment är bolagets
målgrupp medelstora till stora implantatföretag
och huvudmarknaden är USA.
Osseointegration har varit en drivande faktor på
marknaden för dentala implantat under lång tid.
Här finns en naturlig avsättning på marknaden för
bolagets teknik. Det är också i detta segment som
teknologin nått flest patienter idag. Inom marknaden
för ortopediska implantat finns just nu en växande
trend mot ocementerade och osseointegrerande
implantat. Speciellt inom marknadssegmenten för
knä, extremiteter och ryggimplantat är trenderna
just nu väldigt gynnsamma för bolaget. På sikt
kommer detta marknadssegment att växa sig större
och stå för majoriteten av bolagets intäkter.
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Vision
Bolagets vision är att genom sin innovativa
teknologiplattform etablera en globalt
ledande position inom lösningar för förbättrad
osseointegration.

Mål
Bolaget har fastställt ett antal mål av såväl
finansiell som operativ karaktär. Bolagets
övergripande målsättning, som genomsyrar
hela Bolagets verksamhet, är att fler patienter
ska återfå sin förlorade kroppsfunktion
snabbare, oavsett om det handlar om ett
mindre tandimplantat eller att rädda ett ben
på en cancerpatient.

Innovation med
människan i fokus
Promimic har sin bakgrund i forskning från
Chalmers Tekniska Högskola och från Göteborgs
Universitet. Innovationen som Promimic bygger sin
affär kring kommer från Prof. Martin Andersson och
Dr. Per Kjellins forskning kring nya nanomaterial.
Deras förmåga att tänka nytt och omsätta det i
praktisk tillämpning har varit avgörande för bolagets
utveckling. Dr. Per Kjellin har lett bolagets tekniska
utveckling sedan starten och är fortsatt bolagets CTO.
I Göteborg finns en lång tradition kring forskning
om osseointegration och dentala implantat.
Osseointegration är den strukturella och funktionella
förbindning som uppstår mellan levande ben och
ytan av ett lastbärande artificiellt implantat.
Denna forskning har sina rötter i Prof. Per-Ingvar
Brånemarks banbrytande arbete kring osseointegration av titanimplantat på sent 50-tal. Hans forskning
ledde senare till etableringen av de världsledande
implantatbolagen Nobel Biocare och AstraTech i
Göteborg. Tack vare den starka forskningstradition
och innovationsandan som finns i Göteborg inom
detta område var det möjligt för Promimic att
snabbt knyta upp olika forskningssamarbeten.
Där har samarbetet med Prof. Ann Wennerberg
och hennes forskargrupper på först Göteborgs
Universitet och senare med Tandläkarhögskolan i
Malmö var helt avgörande. Totalt har det samarbetet
lett till ett 30-tal vetenskapliga publikationer.
Baserat på ursprungs-innovationen levererar
Promimic idag en bioaktiv implantatyta,
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HAnano Surface®, för förbättrad osseointegration till
implantatföretag i Sydamerika, USA och Europa.
Det medför att patienterna som får dessa implantat
med Promimics yta fortare kommer att rehabiliteras
efter sin operation.
Det som är avgörande för hur teknologin når patienterna och kan göra nytta är hur teamet på Promimic
arbetar tillsammans med sina kunder och driver
processen framåt varje dag. Det är en kunskapsintensiv bransch och allas handlingar är avgörande
och påverkar hur Promimic utvecklas som företag.
Hälften av de som arbetar hos Promimic är disputerade i materialkemi, biomaterial eller mikrobiologi.
På marknadssidan finns det gedigen erfarenhet och
stora kontaktnät från marknaderna för ortopediska
och dentala implantat.
De första implantaten som kom i kliniska användning var tandimplantat med förkortad inläkningstid
tack vare HAnano Surface®. Detta skedde i nära samarbete med en av de sydamerikanska marknadsledarna, S.I.N. Implant System från Brasilien. Detta
hade inte varit möjligt utan det stora förtroendet
som Dr. Fabio Bezzera, utvecklingschef hos S.I.N.
Implant System, har haft både för Promimics
teknologi och människorna som jobbar i bolaget.
Det har varit ett långt och viktigt samarbete under
de senaste åtta åren för båda företagen och deras
implantat med HAnano Surface® säljs idag i Sydamerika, Nordamerika, Europa och Asien.

Promimics fokus och stora tillväxtpotential finns
på den amerikanska marknaden för ortopediska
implantat. Det första implantatet som blev godkänt
av FDA var implantat för steloperation av SI-leden
tillsammans med Cutting Edge Spine, som drivs av
serieentreprenören Randy Roof. Han, tillsammans
med Dean Zentz, hos Promimics strategisk process
partner Danco Anodizing, var de två som först
trodde på Promimic i USA och tack vare arbetet
tillsammans med dessa två är nu den amerikanska
marknaden tillgänglig för Promimic.

Our priority is development of novel
spinal systems that offer clinical solutions;
and our partnership with Promimic has
allowed us to do exactly that. It puts our
technology in an entirely different category
within the SI Fusion market.
Randy Roof, President & CEO of Cutting Edge Spine
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The use of the HAnano Surface provided by Promimic has proven
to be an excellent choice for treating challenging clinical cases
in Oral Implantology, such as the aesthetic areas, regenerated
bone, immediate loading and low density bone among others.
Its unparalleled hydrofilicity, faster osseointegration and strong
scientific background have made this unique nano-coated surface
the gold standard for dental implants treatment nowadays.

Fabio Bezerra, DDS, MsD, PhD

Styrelse och företagsledning
Styrelse

Helena Brisby

Håkan Krook

Inger Rydin

Johan Dighed

Styrelseledamot sedan 2021

Styrelseledamot sedan 2017

Styrelseledamot sedan 2021

Styrelseledamot sedan 2021

Födelseår: 1965

Födelseår: 1966

Födelseår: 1957

Födelseår: 1973

Utbildning: Leg. Läkare och PhD inom medicin

Utbildning: Civilekonom

Utbildning: Civilingenjör inom kemi

Utbildning: Jur. Kand.

Andra uppdrag: Professor och överläkare
i Ortopedi vid Göteborgs Universitet/
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Andra uppdrag: Investment Director
Chalmers Venture AB, Partner,
Chalmers Innovation Seed Fund AB

Andra uppdrag: Senior Management
Consultant från eget konsultbolag

Andra uppdrag: Vice VD och chefsjurist på
Karolinska Development AB

Andra styrelseuppdrag: Mevia AB

Andra styrelseuppdrag: Dynaspine Diagnostics AB, Inventra AB samt ledamot i
forskningsstiftelser: Felix Neubergs Stiftelse
och The International Society for Study of
the lumbar Spine

Andra styrelseuppdrag: Aluwave AB,
LumenRadio AB, winningtemp AB,
Halon Security AB, Gastrofy AB, Metry AB,
YouPic AB, ParaKey AB, SigmaStocks AB

Andra styrelseuppdrag: KDev Investments
AB, KDev Invest Consulting AB, KCIF Fund
Management, AnaCardio AB, AnaCardio
R&D AB, AnaCardio Holding AB,
KD Incentive AB, Modus Therapeutics AB

Aktier och optioner i Promimic AB:
0 aktier och 0 optioner
Oberoende i relation till bolaget: Ja
Oberoende i relation till större aktieägare: Ja
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Aktier och optioner i Promimic AB:
0 aktier och 0 optioner

Aktier och optioner i Promimic AB:
0 aktier och 0 optioner
Oberoende i relation till bolaget: Ja
Oberoende i relation till större aktieägare: Ja

Aktier och optioner i Promimic AB:
0 aktier och 0 optioner

Oberoende i relation till bolaget: Ja

Oberoende i relation till bolaget: Ja

Oberoende i relation till större aktieägare: Ja

Oberoende i relation till större aktieägare: Nej

Martin Andersson

Patrik Sjöstrand

Pehr Abrahamsson

Tommy H. Karlsson

Styrelseledamot sedan 2021 (2004 - 2018)

Styrelseledamot sedan 2017

Styrelseledamot sedan 2021

Styrelseordförande sedan 2018

Födelseår: 1974

Födelseår: 1973

Födelseår: 1967

Födelseår: 1946

Utbildning: PhD i Materialvetenskap

Utbildning: Ingenjörsexamen från Chalmers
Tekniska Högskola

Utbildning: M.Sc Social Science och
Executive Program, Harvard Business School

Utbildning: Pol. Mag.

Andra uppdrag: Investment Manager Almi

Andra uppdrag: Director, Stryker Medical

Andra styrelseuppdrag: Metrum AB,
Mevia AB, Cliff Design AB, Recycling
United Scandinavia AB, Econans AB, Ostrea
Aquaculture AB, Lumina Adhesives AB

Andra styrelseuppdrag: Jolife AB, P.C Sweden
Holding AB

Andra uppdrag: Professor i kemi vid
Chalmers Tekniska Högskola
Andra styrelseuppdrag: Amferia AB,
Aquammodate AB, Vitroprobe Analytics AB,
Firma Andersson & Kjellin AB
Aktier och optioner i Promimic AB:
720 110 aktier (privat och via bolag) och
3 443 optioner

Aktier och optioner i Promimic AB:
0 aktier och 0 optioner

Oberoende i relation till bolaget: Nej

Oberoende i relation till bolaget: Ja

Oberoende i relation till större aktieägare: Ja

Oberoende i relation till större aktieägare: Ja
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Aktier och optioner i Promimic AB:
0 aktier och 0 optioner
Oberoende i relation till bolaget: Ja
Oberoende i relation till större aktieägare: Ja

Andra uppdrag: Andra styrelseuppdrag: Jurk Group AB
Aktier och optioner i Promimic AB:
75 000 aktier och 8 876 optioner
Oberoende i relation till bolaget: Ja
Oberoende i relation till större aktieägare: Ja

Företagsledning

Ulf Brogren

Annelie Skafte Persson

Per Kjellin

Magnus Larsson

Chris Whitfield

CCO sedan 2019, anställdes 2008

CFO sedan 2021

CTO sedan 2006

VD sedan 2017

Födelseår: 1973

Födelseår: 1965

Födelseår: 1972

Födelseår: 1963

VD Promimic Inc sedan 2021,
anställdes 2019

Utbildning: Civilekonom och
journalist

Utbildning: Civilekonom och
executive MBA

Utbildning: Ph.D i Materialvetenskap och ytkemi

Utbildning: Civilekonom

Erfarenhet: Ulf Brogren har
under nästan femton år haft
olika ledande befattningar inom
Promimic AB, såsom VD och
styrelseledamot. Dessförinnan var
Ulf Marketing Director respektive
Investment Manager på Chalmers
Innovation och arbetade med
rådgivning och styrelsearbete i ett
tiotal startup bolag.

Erfarenhet: Annelie Skafte Persson
har många års erfarenhet av
ledande finansbefattningar inom
medicinteknik/bioteknik branschen
såsom CFO för RLS Global,
CFO för Cellectricon, CFO för
Mentice och koncernredovisningschef för Nobel Biocare.

Erfarenhet: Per Kjellin är en av
bolagets grundare och har en doktorsexamen i Material och Ytkemi
från Chalmers, med inriktning på
nanomaterial. Per har publicerat
en mängd artiklar inom området
från sin forskning. Han står
bakom samtliga beviljade och
ansökta patent för bolaget.

Aktier i Promimic AB: 8 740 aktier
Teckningsoptioner i Promimic AB:
13 141 optioner
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Aktier i Promimic AB: 0 aktier
Teckningsoptioner i Promimic AB:
0 optioner

Aktier i Promimic AB: 720 110
aktier (privat och via bolag)
Teckningsoptioner i Promimic AB:
5 800 optioner

Erfarenhet: Magnus Larsson har
lång erfarenhet från ledande
positioner inom läkemedel och
medicinteknik i så väl små som
stora organisationer, t ex Johnson
& Johnson Pharma och Nobel
Biocare. Före Magnus började
på Promimic var han Director of
Global Market Development på
DentsplySirona Implants.
Aktier i Promimic AB: 29 500 aktier
Teckningsoptioner i Promimic AB:
40 659 optioner

Födelseår: 1967
Utbildning: Civilekonom
Erfarenhet: Chris Whitfield har
en gedigen erfarenhet inom
medicinteknik branschen och har
haft ledande roller som t.ex. CCO
för Amedica samt Försäljningsoch marknadsdirektör för Pioneer
Surgical.
Aktier i Promimic AB: 13 730 aktier
Teckningsoptioner i Promimic AB:
11 500 optioner

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören
för Promimic AB (publ), 556657-7754,
avger härmed årsredovisning för
räkenskapsåret 2021.
Årsredovisningen är upprättad i svenska
kronor, SEK, och presenteras huvudsakligen
i tusentals kronor (TSEK).

Verksamhet
Promimic AB (publ) är ett biomaterialföretag som
tillverkar, marknadsför och säljer lösningar för
förbättrad osseointegration till ledande företag på
marknaderna för ortopediska och dentala implantat.
Bolagets teknikplattform är en ny generation av
metertunna ytmodifieringar av implantat. Bolagets

huvudprodukt är HAnano Surface®, som medför
att implantatens yta efterliknar benvävnad vilket
underlättar läkningsprocessen och förbättrar
förankringen av implantaten i benvävnaden. Den
största marknader är USA. Andra viktiga marknader
är Brasilien och Europa.
Promimic AB (publ) har sitt säte i Västra Götaland,
Mölndal, med lokaler i AstraZenecas BioVentureHub.

Koncernstruktur
Promimickoncernen består av moderbolaget
Promimic AB och ett helägt dotterbolag, Promimic
U.S. Inc, USA. Promimic AB är huvudkontor och äger
alla immateriella rättigheter. Promimic U.S. Inc är ett
försäljningsbolag mot den amerikanska marknaden.

Flerårsjämförelse
Koncern*)
TSEK
Nettoomsättning

2021

Moderbolag
2020

2021

2020

2019

2017/2018**)

2016/2017

8,067

5,572

8,067

5,572

5,743

3,899

2,128

Resultat före skatt

-15,050

-13,356

-15,266

-13,706

-11,295

-14,987

-11,994

Balansomslutning

32,163

45,082

31,544

44,548

32,560

24,454

28,520

Avkastning på eget kapital

neg

neg

neg

neg

neg

neg

neg

Rörelsemarginal

neg

neg

neg

neg

neg

neg

neg

Soliditet***) (%)

70

84

70

84

80

70

78

202

565

197

579

377

174

345

Kassalikviditet***) (%)

*) Koncernredovisning upprättas för första gången 2021 med 2020 som jämförelsetal.
**) År 2017/2018 är ett förlängt räkenskapsår, till 16 månader.
***) För definitioner se Not 1.
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret
• I januari öppnar bolaget ett nytt labb i samma
lokaler, AstraZeneca BioVentureHub.

• I juni fick kunden S.I.N Implant System ett dentalt
implantat CE godkänt för Europa,

• I februari beslutar bolaget vid en extra bolagsstämma att genomföra ett optionsprogram för
nyckelmedarbetare om max 25.000 optioner. Vid
mötet väljs även en ny ledamot, Johan Dighed,
och Fredrik Järrsten avgår.

• I augusti anställer bolaget en CFO,
Annelie Skafte Persson.

• I februari erhåller kunden Able Medical sitt
godkännande för bättre återförslutning av
bröstbenet efter hjärtkirurgi.
• I juni erhåller DJO Surgical FDA godkännande
för ett osseointegrerande knäimplantat med
Promimic teknologi. Dessutom godkänner FDA
Onkos Surgicals nya benimplantat efter cancerkirurgi. Dessa två godkännanden innebär att
Promimics teknolgoi nu är i klinsik användning
inom det stora marknadssegmentet knäkirurgi.
• I juni hålls Årsstämma vid vilken fyra nya styrelseledamöter väljs: Martin Andersson, Helena Brisby,
Inger Rydin och Pehr Abrahamsson.
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• I oktober erhåller Alphatec marknadsgodkännande för fyra nya implantat inom
ryggkirurgi där bolagets teknologi används
för att förbättra osseointegration.
• Vid extra bolagsstämma 2 december, fattas
beslut om att undersöka förutsättningarna för en
eventuell börsintroduktion på First North Growth
Market, Nasdaq. Det beslutade om aktiesplit där
varje befintliga aktie delats till 10 aktier.
Vid samma stämma beslutades att ändra bolagskategori från privat till publikt bolag.
• Den pågående Covid pandemin har under året
lett till minskat antal operationer på sjukhus
vilket påverkat bolagets kunder negativt.

Kvalitet
Promimic AB (publ) bedriver kvalitetsarbete i enlighet med
ISO 13485:2016. I juni förnyades certifieringen utan
anmärkning.

Väsentliga risker
och osäkerhetsfaktorer
Styrelsen bedömer regelbundet vilka risker bolaget har och
vilka åtgärder som krävs för att minska dessa. De huvudsakliga riskerna relaterade till Promimics verksamhet och
bransch inkluderar bland annat:

Affärs-,Verksamhets- och Branschspecifika risker
Leverantörer
Bolaget har ett strategiskt samarbete med Danco Anodizing
(”Danco”) som applicerar bolagets ytbeläggning på majoriteten av bolagets kunders implantat. Med tanke på bolagets
beroende av Danco, är Promimic exponerat för affärsrisker
om Danco inte skulle vara villiga eller ha möjlighet att
producera eller fortsätta samarbetet med bolaget. Det finns
vidare en risk att etableringen av nya samarbetspartners
motsvarande Danco skulle ta tid och kostnader i anspråk
samt risk för att sådan ny partner inte till fullo skulle uppfylla
de kvalitetskrav som bolaget ställer.
Dessa faktorer kan komma att påverka bolagets verksamhet och därigenom dess finansiella resultat negativt genom
minskade intäkter och/ eller ökade kostnader.

Beroende av kvalificerad personal
Bolaget har en liten organisation och dess framgång är i
hög grad beroende av den kompetens och erfarenhet som
företagsledningen och andra nyckelpersoner besitter.
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Bolagets förmåga att även fortsättningsvis utveckla sin
verksamhet är beroende av nyckelpersonernas kunskaper
inom bolagets verksamhetsområde. För den händelse
att Promimic inte förmår att bibehålla kvalificerad personal
kan bolagets verksamhet påverkas negativt genom
reducerad utvecklingskapacitet, försäljningskapacitet
och konkurrenskraft.

Förmåga att hantera tillväxt
Promimic befinner sig i en intensiv fas avseende utvecklingsprojekt med kunder, regulatoriska processer som
bolagets kunder har tillsammans med Promimic, samt
avseende kommersialisering av bolagets produkter.
Bolaget har haft en kraftig tillväxt av antal utvecklingsprojekt under de senaste åren, från att ha hanterat fyra
till sex utvecklingsprojekt per år har bolaget under 2021
hanterat elva utvecklingsprojekt. Under 2022 förväntar
sig bolaget hantera ca 20 utvecklingsprojekt.
Därutöver står bolaget inför en expansionsfas i USA vilket
ställer krav på att bolaget avsätter betydande resurser från
bolagets ledning och verksamhet. I takt med en växande
affär behöver verksamheten expandera genom utökad
personalstyrka samt implementering av effektiva planerings- och ledningsprocesser.
Det krävs att bolaget har tillräckligt finansiellt manöverutrymme för att hantera bolagets tilltänkta tillväxt och
genomföra sin expansionsfas.

Beroende av stora kunder
I den tidiga kommersialiseringsfas som bolaget befinner sig
i är bolaget beroende har några få kunder. Skulle något av
dessa bolag avbryta samarbetet skulle det innebära negativ
effekt på bolagets försäljning.

Finansiella risker
Bolaget har ett negativt kassaflöde och är i behov av
nyemission för att kunna följa befintlig affärsplan.
Per februari 2022 har huvudägare signerat likviditetsgaranti
om 10 MSEK. Promimic (publ) planerar för kommande
nyemission.

Valutarisker
Promimic har huvudsakligen intäkter i USD och till viss del
i brasilianska real. Kostnaderna är i huvudsak i SEK och
till en del i USD. Netto är bolaget därför exponerat för en
valutarisk i framförallt USD. Bolaget har för närvarande
ingen valutasäkring.

Påverkan av Covid-19
Om den pågående Covid-19 pandemin blir långdragen och
eskalerar vilket leder till att sjukhusvården inte kan utföra
lika många operationer som planerat finns det en risk att
Promimics intäkter minskar.

Legala och regulatoriska risker
Registrering och regulatoriska krav
Varje implantat som ska marknadsföras av Promimics
kunder behöver godkännas av relevanta regulatoriska
myndigheter. Om Promimics kunder misslyckas med
att framgångsrikt föra sina ansökningar genom granskningsprocesserna hos exempelvis FDA och EMA skulle
det försämra bolagets framtida intjäningsförmåga och
bolagets finansiella ställning.

Ekonomisk utveckling i korthet
under räkenskapsåret
Koncern
Intäkter och resultat
Nettoomsättning uppgick till 8,067 TSEK (5,572), en ökning
med 44,8% jämfört med föregående år. De totala rörelseintäkterna uppgick till 8,425 TSEK (6,295) vilket var en ökning
med 33,8% jämfört med föregående år.
Rörelseresultatet uppgick till -15,255 TSEK (-13,208) en
försämring med -2,047 TSEK. Rörelsens kostnader, exklusive kostnader för handelsvaror, har ökat med -4,184 TSEK,
varav personalkostnader utgör -2,681 TSEK. Under året har
bolaget fortsatt att investera i förstärkning av organisation
och styrelse.

Kassaflöden och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till
-14,618 TSEK (-10.583). Rörelsekapitalet har ökat med
-1,135 TSEK (1,193). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till totalt – 869 TSEK (1,254) varav
investering i patent utgjorde -731 TSEK (-1,167 TSEK).
Kassaflödet från finansieringsverksamheten blev totalt
-583 TSEK (24,834 TSEK). Beloppet består av amortering
med -625 TSEK (-208), samt ett tillskott från inbetalda
optionspremier 42 TSEK (42).

Moderbolag

Aktien och ägare

Intäkter och resultat

Aktiekapitalet i Promimic AB (publ) uppgick per
den 31 december 2021 till 1 238 649 SEK fördelat på
12 386 490 aktier med ett kvotvärde av 10 öre.

Nettoomsättning uppgick till 8,067 TSEK (5,572), en ökning
med 44,8% jämfört med föregående år. De totala rörelseintäkterna uppgick till 8,425 TSEK (6,295) vilket var en
ökning med 33,8% jämfört med föregående år.
Rörelseresultatet uppgick till -15,624 TSEK (-13,519), en
försämring med -2,105 TSEK.

Kassaflöden och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till
-14,605 TSEK (-10,448 TSEK). Rörelsekapitalet har ökat med
-910 TSEK (+1.394 TSEK). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till totalt – 869 TSEK (-1,239) och
från finansieringsverksamheten med -583 TSEK (24,834).

Ägarantalet uppgick per den 31 december 2021 till 30 st.
Ägarna är både juridiska och fysiska personer. K-Svets
Venture AB är den enskilt största ägaren med en andel på
40,62%. Tillsammans med KDev Investment AB äger de två
största aktieägarna aktier motsvarande 61,0% av kapitalet
och rösterna.
Aktieägare

Antal aktier

Ägarandel (%)

K-Svets Venture AB

5,031,340

40.62%

KDev Investments AB

2,523,920

20.38%

ALMI Invest Västsverige AB

923,550

7.46%

Chalmers Ventures AB

882,260

7.12%

Bolaget har tre optionsprogram. I sammanställningen på
sidan 17 återfinns mer information.

Firma Andersson & Kjellin AB

691,360

5.58%

ALMI Invest AB

534,540

4.32%

Lån

Per Kjellin

374,430

3.02%

Martin Andersson

374,430

3.02%

Salthavet AB

180,000

1.45%

Bassholmen AB

150,000

1.21%

Contrastor Venture AB

140,100

1.13%

Övriga, 19 st

580,560

4.69%

12,386,490

100%

Teckningsoptioner

Bolaget har två lån från ALMI Företagspartner AB på totalt
2 361 TSEK (2,886) per 31 december 2021, se Not 10 för
mer information.

SUMMA
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Optionsprogram

Framtida utdelning

Efter genomförd split 1:10, som beslutades vid den extra
bolagsstämman den 2 december 2021, är innehaven av
en option berättigad att teckna tio stycken aktier.

Framtida utdelningar är beroende av en mängd faktorer.
Promimic är ett tillväxtbolag där genererade vinstmedel
planeras att avsättas till utveckling av verksamheten.
Någon aktieutdelning är därför inte planerad för de
kommande åren.

2017-TO1
Vid extra bolagsstämma den 15 maj 2017 beslöts att
emittera 68 865 teckningsoptioner med rätt för styrelseledamöter samt anställda i bolaget att teckna sig, varav
47 769 tecknades. Optionerna har en löptid på fem år och
lösenpriset är 21 kronor*).

2020-TO2
Vid årsstämman den 13 maj 2020 beslöts att emittera
25 000 teckningsoptioner med rätt för styrelseordförande
och anställda i bolaget att teckna sig. Optionerna har en
löptid på tre år och lösenpriset är 21 kronor*).

2021-TO3

Till årsstämmans förfogande står ansamlad förlust:

-87,700,636

överkursfond

120,652,156

årets förlust

-15,265,687
17,685,833

Styrelsen föreslår att:
i ny räkning överföres

Vid extra bolagsstämma den 25 februari 2021 beslöts att
emittera 25 000 teckningsoptioner med rätt för anställda i
bolaget att teckna sig. Optionerna har en löptid på tre år och
lösenpriset är 21 kronor*).
*) Lösenpris omräknat p g a ändrat kvotvärde (från 1 kr till 10 öre) registrerat
hos Bolagsverket den 16 december 2021.

Data per aktie**)
2021

2020

Genomsnittligt antal aktier före utspädning

12,386,490

11,136,490

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning

14,257,060

12,216,870

Antal aktier före utspädning vid årets slut

12,386,490

12,386,490

Antal aktier efter utspädning vid årets slut

14,257,060

13,466,870

Eget kapital per aktie före utspädning

1.82

3.03

Eget kapital per aktie efter utspädning

1.58

2.79

Resultat per aktie före utspädning

-1.23

-1.08

Resultat per aktie efter utspädning

-1.07

-1.00

**) Split 1:10 är registrerad per 16 december 2021 och tabellen är omräknad därefter.
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Förslag till disposition
av bolagets resultat

17,685,833
17,685,833

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till
efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
Balans- och resultaträkningar kommer att fastställas vid ordinarie
bolagsstämma den 14 mars 2022.

Finansiella rapporter
Resultaträkning | Koncernen
TSEK

Not

2021
jan-dec

2020
jan-dec

8,067

5,572

0

38

358

685

8,425

6,295

-457

-464

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

2

Summa rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader

-5,979

-4,494

-15,225

-12,544

-1,835

-1,699

-184

-302

Summa rörelsekostnader

-23,680

-19,503

Rörelseresultat

-15,255

-13,208

Finansiella intäkter och liknande poster

355

0

Räntekostnader och liknande poster

-150

-148

Summa finansiella poster

205

-148

-15,050

-13,356

-137

-63

-15,187

-13,419

Personalkostnader

3

Avskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

Finansiella poster

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Årets resultat
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Balansräkning | Koncernen
TSEK

Not

12/31/2021

12/31/2020

Aktiekapital

Immateriella tillgångar
4
5

Summa immateriella tillgångar

6,355

7,146

4,560

4,790

10,915

11,936

Maskiner och andra tekniska anläggningar

6

120

32

Inventarier och installationer

7

63

96

183

128

4,000

4,000

4,000

4,000

15,098

16,064

Summa materiella tillgångar
Finansiella tillgångar
8

Summa finansiella tillgångar
Summa anläggningstillgångar

Övrigt tillskjutet kapital

120,652

120,652

-99,323

-84,301

Summa eget kapital

22,568

37,590

1,528

2,361

1,528

2,361

1,309

860

Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Kort del av långfristig skuld

833

625

Övriga skulder

282

369

Varulager

Summa kortfristiga skulder

Råvaror och förnödenheter

140

40

Summa varulager

140

40

4,128

1,926

Övriga fordringar

474

408

Skattefordran

203

7

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2,765

1,404

Summa kortfristiga fordringar

7,570

3,745

9,355

25,233

9,355

25,233

Summa omsättningstillgångar

17,065

29,018

SUMMA TILLGÅNGAR

32,163

45,082

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

Kassa och bank
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9

10

Summa långfristiga skulder

Upplupna skulder och förutbetalda intäkter

Summa kassa och bank

1,239

Annat eget kapital inklusive periodens resultat

Omsättningstillgångar

Kassa och bank

1,239

SKULDER

Materiella tillgångar

Uppskjuten skattefordran

12/31/2020

EGET KAPITAL

Anläggningstillgångar

Patent

12/31/2021

SKULDER OCH EGET KAPITAL

TILLGÅNGAR

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

TSEK

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

11

5,643

3,277

8,067

5,131

32,163

45,082

Förändring eget kapital | Koncernen

Kassaflödesanalys | Koncernen

Hänförligt till moderbolagets aktieägare

TSEK
Ingående balans 1 januari 2020

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Totalt eget
kapital

989

95,902

-59,479

-11,295

26,117

-11,295

11,295

0

Omföring resultat föregående år
Nyemission

TSEK

250

24,750

Premier teckningsoptioner

25,000
42

Förändring omräkningsdifferens

42

-150

Årets resultat

-150

-13,419

37,590

Ingående balans 1 januari 2021

1,239

120,652

-70,882

-13,419

37,590

-13,419

13,419

0

Förändring omräkningsdifferens

42

42

123

12

Årets resultat
Utgående balans 31 december 2021

-15,187
1,239

120,652

-84,136

-15,187

-15,187
22,568

12

Erlagd ränta
Betald inkomstskatt

2020
jan-dec

-15,255

-13,208

1,835

1,699

136

-204

-199

-63

-13,483

-11,776

-100

-40

Förändring rörelsefordringar

-3,763

-211

Förändring rörelseskulder

2,728

1,444

-14,618

-10,583

-731

-1,167

Kassaflöde före förändring rörelsekapital

Förändring varulager

-70,882

Premier teckningsoptioner

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Förändring i rörelsekapital

120,652

Omföring resultat föregående år

Rörelseresultat

-13,419

1,239

2021
jan-dec

Den löpande verksamheten

-13,419

Utgående balans 31 december 2020

Not

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar

-138

-87

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-869

-1,254

-625

-208

42

42

0

25,000

-583

24,834

-16,070

12,997

25,233

12,339

192

-103

9,355

25,233

Finansieringsverksamheten
Amortering lån
Inbetalning optionspremier
Nyemission
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets början
Kursdifferens likvida medel
Likvida medel vid årets slut
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9

Resultaträkning | Moderbolaget
TSEK

Not

2021
jan-dec

2020
jan-dec

8,067

5,572

0

38

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

2

358

685

8,425

6,295

-457

-464

-8,835

-8,304

-12,741

-9,046

-1,832

-1,698

-184

-302

Summa rörelsekostnader

-24,049

-19,814

Rörelseresultat

-15,624

-13,519

Finansiella intäkter och liknande poster

508

73

Räntekostnader och liknande poster

-150

-260

Summa finansiella poster

358

-187

-15,266

-13,706

0

0

-15,266

-13,706

Summa rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

3

Avskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

Finansiella poster

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Årets resultat
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Balansräkning | Moderbolaget
TSEK

Not

12/31/2021

12/31/2020

TSEK

TILLGÅNGAR

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Anläggningstillgångar

EGET KAPITAL

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

4

6,355

7,146

Patent

5

4,560

4,790

10,915

11,936

Summa immateriella tillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar

6

120

32

Inventarier och installationer

7

54

85

174

117

1

1

Summa materiella tillgångar
Finansiella tillgångar
13
8

Summa finansiella tillgångar
Summa anläggningstillgångar

4,000

4,000

4,001

4,001

15,090

16,054

Varulager
140

40

Summa varulager

140

40

4,128

1,926

Övriga fordringar

474

408

Skattefordran

141

7

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2,454

1,109

Summa kortfristiga fordringar

7,197

3,450

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

Kassa och bank
9,117

25,004

9,117

25,004

Summa omsättningstillgångar

16,454

28,494

SUMMA TILLGÅNGAR

31,544

44,548
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1,239

Fond för utvecklingsutgifter

3,126

2,810

4,365

4,049

Övrigt tillskjutet kapital

120,652

120,652

Annat eget kapital inklusive periodens resultat

-102,966

-87,426

Summa fritt eget kapital

17,686

33,226

SUMMA EGET KAPITAL

22,051

37,275

SKULDER
Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder

10

1,528

2,361

1,528

2,361

Kortfristiga skulder

Råvaror och förnödenheter

Kassa och bank

1,239

Summa bundet eget kapital

Summa långfristiga skulder

Omsättningstillgångar

Summa kassa och bank

Aktiekapital

Fritt eget kapital

Materiella tillgångar

Uppskjuten skattefordran

12/31/2020

Bundet eget kapital

Immateriella tillgångar

Andelar i dotterföretag

12/31/2021

9

Leverantörsskulder
Kort del av långfristig skuld

1,290

852

833

625

Skulder till koncernföretag

237

583

Övriga skulder

282

369

Upplupna skulder och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

11

5,324

2,483

7,966

4,912

31,544

44,548

Förändring eget kapital | Moderbolaget
TSEK
Ingående balans 1 januari 2020

Aktiekapital

Fond för
utvecklingsutgifter

Överkursfond

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Totalt eget
kapital

989

1,985

95,902

-61,642

-11,295

25,939

-11,295

11,295

0

Omföring resultat föregående år
Nyemission

Kassaflödesanalys | Moderbolaget

250

Netto förändring utvecklingsfond

24,750
825

Premier teckningsoptioner

25,000
-825

0

42

42

Årets resultat
Utgående balans 31 december
2020

1,239

Ingående balans 1 januari 2021

1,239

2,810

2,810

120,652

120,652

Omföring resultat föregående år
Netto förändring utvecklingsfond

316

Premier teckningsoptioner

-73,720

Utgående balans 31 december
2021

1,239

3,126

120,652

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Kassaflöde före förändring rörelsekapital

-13,706

37,275

Förändring varulager

-13,706

13,706

0

-316

0

42

42
-15,266

-15,266

-15,266

22,051

12

Erlagd ränta netto, mm

Förändring i rörelsekapital

37,275

-87,700

Rörelseresultat

-13,706

-13,706

Not

2021
jan-dec

2020
jan-dec

-15,624

-13,519

1,747

1,809

182

-132

-13,695

-11,842

Den löpande verksamheten

-13,706

-73,720

Årets resultat

TSEK

-100

-40

Förändring rörelsefordringar

-3,656

570

Förändring rörelseskulder

2,846

864

-14,605

-10,448

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar

-731

-1,167

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

-138

-72

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-869

-1,239

-625

208

42

42

0

25,000

-583

24,834

-16,057

13,147

25,004

11,912

170

-55

9,117

25,004

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Amortering lån
Premier optioner
Nyemission
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Kursdifferens likvida medel
Likvida medel vid årets slut
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9

Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554), och för första året också enligt
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till
anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Immateriella tillgångar
Utgifter för forskning och utveckling
Utgifter för forskning, dvs. planerat och systematiskt sökande
i syfte att erhålla ny vetenskaplig eller teknisk kunskap och
insikt, redovisas som kostnad när de uppkommer.
Vid redovisning av utgifter för utveckling av framtagna
forskningsresultat eller annan kunskap tillämpas kostnadsföringsmodellen, vilket innebär att alla utgifter kostnadsförs
när de uppkommer.
Vid redovisning av utgifter för utveckling tillämpas
aktiveringsmodellen. Det innebär att utgifter som uppkommit under utvecklingsfasen aktiveras när samtliga
nedanstående förutsättningar är uppfyllda:
• Det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella
tillgången så att den kan användas eller säljas.
• Avsikten är att färdigställa den immaterie!la tillgången
och att använda eller sälja den.
• Förutsättningar finns för att använda eller sälja den
immateriella anläggingstillgången
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• Det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kommer att generera framtida ekonomiska
fördelar.
• Det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonomiska
och andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för
att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången.
• De utgifter som är hänförliga till den immateriella anläggningstillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad immateriell
anläggningstillgång utgörs av samtliga direkt hänförbara
utgifter (t ex material och löner).

Avskrivningar
Avskrivningar sker linjärt över tillgångens beräknade
nyttjandeperiod. Det är säkerställt att den ekonomiska
livslängden överstiger eller som kortast uppgår till 10 år.
Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.
Nyttjandeperiod
Internt upparbetade immateriella tillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

10

Förvärvade immateriella tillgångar
Patent

10

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och
eventuella nedskrivningar.

Avskrivningar
Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångamas bedömda
nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade
förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar.
Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.
Nyttjandeperiod
Maskiner och andra tekniska anläggningar

5

Inventarier och installationer

5

Nedskrivningar – materiella och immateriella
anläggingstillgångar samt andelar i koncernföretag
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation
på att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde.

Leasing
Samtliga leasingavtal redovisas som operationell leasing
(hyresavtal), oavsett om avtalen är finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över
leasingperioden.

Utländsk valuta
Poster i utländsk valuta
Monetära fordringar och skulder i utländsk valuta har
omräknats om till balansdagens kurs.
Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller
omräkning av monetära poster redovisas i resultaträkningen det räkenskapsår de uppkommit, antingen som
en rörelsepost eller som en finansiell post utifrån den
underliggande affärshändelsen.

Bolaget påverkas av förändringar i valutakurser, främst
avseende USD och i viss mån avseende brasilianska real.
Företaget använder ingen valutasäkring vid valutapåverkande transaktioner.

Omräkning av utlandsverksamheter
Tillgångar och skulder räknas om till redovisningsvalutan
till balansdagskurs. Intäkter och kostnader räknas om till
genomsnittskurs. Valutakursdifferenser som uppkommer
vid omräkningen redovisas direkt mot eget kapital.

Varulager
Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet,
beräknat enligt först-in-först-ut, och nettoförsäljningsvärde.
Därvid har inkuransrisk beaktats. I anskaffningsvärdet ingår
förutom utgifter för inköp även utgifter för att bringa varorna
till deras aktuella plats och skick.

Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med
kapitel 11 i BFNAR 2012:1. Instrument värderas utifrån
anskaffningsvärde.

Redovisning i och borttagande från balansräkningen
En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas tas upp
i balansräkningen när företaget blir part i instrumentets
avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från
balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet
från tillgången upphör eller reglerats. Detsamma gäller
när de risker och fördelar förknippade med innehavet i allt
väsentligt överförts till annan part och företaget inte längre
har kontroll över den finansiella tillgången. En finansiella
skuld tas bort från balansräkningen när den avtalade
förpliktelsen fullgjorts eller upphört.
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Värdering av finansiella tillgångar

Eventualförpliktelser

Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde.

En eventualförpliktelse är:

Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas individuellt till det belopp som
beräknas inflyta.
Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första
redovisningstillfället till anskaffningsvärde med avdrag för
eventuella nedskrivningar och med tillägg för eventuella
uppskrivningar.

Värdering av finansiella skulder
Leverantörsskulder och andra icke räntebärande skulder
värderas till upplupet anskaffningsvärde.

• En möjlig förpliktelse som till följd av inträffande händelser
och vars förekomst endast kommer att bekräftas av en
eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger
inom företagets kontroll, inträffar eller uteblir, eller
• En befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser,
men som inte redovisas som skuld eller avsättning
eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen eller
förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig
tillförlitlighet.

Ersättningar till anställda

Eventualförplikelser är en sammanfattande beteckning för
sådana garantier, ekonomiska åtaganden och eventuella
förpliktelser som inte tas upp i balansräkningen.

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning

Intäkter

I bolaget förekommer uteslutande pensionsplaner som
hanteras som avgiftsbestämda planer. Det finns inga övriga
väsentliga avtal som innebär ersättningar efter avslutad
anställning än vad som faller inom ramen för kollektivavtal
eller gängse praxis för ledande befattningshavare.

Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit
eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som
intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som
erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för rabatter.

Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell
skatt och uppskjuten skatt.
Uppskjuten skattefordran har värdets till högst den
belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat
på innevarande och framtida skattepliktiga resultat.
Värderingen omprövas varje balansdag.

Försäljning av varor
Försäljning av varor redovisas när företaget till köparen
har överfört de väsentliga risker och förmåner som är
förknippade med ägandet, normalt när kunden har en vara i
sin besittning.
Intäkter från försäljning av varor som inte har några
betydande serviceförpliktelser redovisas vid leverans.

Ränta och royalty

Kassaflödesanalys

Intäkt redovisas när de ekonomiska fördelarna som är
förknippade med transaktionen sannolikt kommer att
tillfalla företaget samt när inkomsten kan beräknas på
ett tillförlitligt sätt.

Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den
indirekta metoden.

Royalty periodiseras i enlighet med överenskommelsens
ekonomiska innebörd.

Offentliga bidrag
Ett offentligt bidrag som inte är förknippat med krav på
framtida prestation redovisas när villkoren för att få bidraget
uppfyllts. Ett offentligt bidrag som är förenat med krav på
framtida prestation redovisas som intäkt när prestationen
utförs. Om bidraget har tagits emot innan villkoren för att
redovisa det som intäkt har uppfyllts, redovisas bidraget
som en skuld.

Koncernredovisning
Dotterföretag
Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller
indirekt innehar mer än 50% av röstetalet eller på annat sätt
har ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande
innebär en rätt att utforma ett företags finansiella och
operativa strategier I syfte att erhålla ekonomiska fördelar.

Redovisningsprinciper i moderföretaget
Redovisningsprinciperna i moderföretaget överensstämmer med de ovan angivna redovisningsprinciperna
i koncernredovisningen.
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Not 3 Personal
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar
relaterade till en normal arbetstid.

Definitioner

Antal personer

Soliditet: Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Kassalikviditet: Omsättningstillgångar exklusive varulager i
procent av kortfristiga skulder

Medelantal anställda

Varav män i procent

2021

2020

2021

2020

Moderbolag

12

11

44

64

Dotterbolag

1

1

100

100

13

12

Summa

Antal personer

Not 2 Övriga rörelseintäkter

Könsfördelning i styrelse
och koncernledning

Koncern/Moderbolag
Övriga rörelseintäkter uppdelade på intäktslag

Varav män i procent

2021

2020

2021

2020

Moderbolag

12

10

75

100

Dotterbolag

1

1

100

100

2021

2020

Erhållna bidrag

227

520

Valutakursvinster

131

165

TSEK

Summa

358

685

Löner, andra ersättningar
och sociala kostnader

Löner och ersättningar

Sociala kostnader

2021

2020

2021

2020

Moderbolag

-9,038

-6,683

-2,674

-1,797

(varav pensionskostnad)

(-856)

(-554)

(-208)

(-134)

Dotterbolag

-2,187

-2,226

-373

-389

(varav pensionskostnad)

(-99)

(-78)

-

-

Styrelsen

-550

-372

-114

-54

-11,775

-9,281

-3,161

-2,240

(-955)

(-632)

(-208)

(-134)

Summa
(varav pensionskostnad)

Not 4 Balanserade utgifter
för utvecklingsarbeten

Not 6 Maskiner och andra
tekniska anläggningar
Koncern/ Moderbolag

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

Not 7 Inventarier och installationer
Koncern
12/31/2021

12/31/2020

229

142

0

87

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

229

229

Ingående avskrivningar

-133

-100

-33

-33

-166

-133

63

96

Koncern/ Moderbolag

12/31/2021

12/31/2020

11,495

11,457

0

38

11,495

11,495

-4,349

-3,596

-791

-753

-5,140

-4,349

6,355

7,146

12/31/2021

12/31/2020

Ingående anskaffningsvärde

281

281

Inköp

138

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

419

281

Ingående avskrivningar

-249

-223

-50

-27

-299

-249

120

32

Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

Ingående anskaffningsvärde
Inköp

Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

Moderbolag

Not 5 Patent
Koncern/ Moderbolag
12/31/2021

12/31/2020

8,874

7,745

730

1,129

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

9,604

8,874

Ingående avskrivningar

-4,084

-3,196

-960

-887

-5,044

-4,084

4,560

4,790

Ingående anskaffningsvärde
Inköp

Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde
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12/31/2021

12/31/2020

177

104

0

72

177

177

Ingående avskrivningar

-92

-62

Årets avskrivningar

-31

-30

-123

-92

54

85

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

Not 8 Uppskjuten skattefordran
Koncern/ Moderbolag
12/31/2021

Not 11 Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

12/31/2020

Koncern

Uppskjuten skattefordran avseende:
- Underskottsavdrag

4,000

4,000

Utgående uppskjuten skattefordran

4,000

4,000

2021-12-31

2020-12-31

Förutbetalda intäkter

3,232

1,094

Löner och sociala avgifter

2,257

2,111

154

172

5,643

3,377

Övriga upplupna kostnader
De underliggande underskottsavdragen uppgår till 103 902 TSEK

Summa

(88 688) varav 19 417 TSEK har bedömts utnyttningsbara inom
relativt snar framtid.

Moderbolag

Not 9 Kassa och bank
Koncern
2021-12-31
Banktillgodohavanden

2020-12-31

8,720

Spärrmedel
Summa

24,598

635

635

9,355

25,233

Moderbolag
2021-12-31

2020-12-31

8,482

24,369

635

635

9,117

25,004

Banktillgodohavanden
Spärrmedel
Summa

2021-12-31

2020-12-31

Förutbetalda intäkter

3,232

1,094

Löner och sociala avgifter

1,938

1,216

154

172

5,324

2,482

Övriga upplupna kostnader
Summa

Not 12 Justeringar för ej
kassapåverkande poster

12/31/2021

12/31/2020

Lån med amortering inom 2-5 år

1,528

2,361

Summa

1,528

2,361

Posten avser två lån från ALMI Företagspartner AB.

Org.nummer

Säte

Promimic U.S. Incorporated

35-2569829

Delaware,
USA

100

12/31/2021

12/31/2020

1

1

TSEK
Redovisat värde

Not 14 Ställda säkerheter och
eventualförpliktelser
Koncern/ Moderbolag
TSEK
Företagsinteckningar
Eventualförpliktelser

Övriga skulder till kreditinstitut
Koncern
2021

2020

Avskrivningar

1,835

1,699

Summa

1,835

1,699

Avskrivningar
Orealiserade koncerninterna valutaeffekter
Summa

12/31/2021

12/31/2020

4,700

4,700

-

-

4,700

4,700

635

635

Skulder för vilka säkerheter ställts:

Moderbolag

Koncern/ Moderbolag

Andel/
Procent

Bolag

Summa ställda säkerheter

Not 10 Övriga långfristiga skulder
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Not 13 Andelar i koncernföretag

2021

2020

1,832

1,698

-84

111

1,747

1,809

Not 15 Väsentliga händelser efter
räkenskapsårets slut
Den 3 februari erhöll bolaget en likviditetsgaranti om
10 MSEK från K-Svets Venture AB.
Den 14 februari 2022 kallade bolaget till ordinarie
bolagsstämma den 14 mars 2022.

Undertecknande
Mölndal 17 februari 2022

Tommy H. Karlsson

Helena Brisby

Håkan Krook

Styrelseordförande

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Inger Rydin

Johan Dighed

Martin Andersson

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Patrik Sjöstrand

Pehr Abrahamsson

Magnus Larsson

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 17 februari 2022
KPMG AB

Max Enskog
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Promimic AB (publ),
org. nr 556657-7754.

Rapport om årsredovisningen och
koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Promimic AB (publ) för år 2021. Bolagets
årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna
13-29 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild
av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per
den 31 december 2021 och av dessas finansiella resultat
och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget
och för koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och
har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
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Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen
och koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än
årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns på sidorna 1-12. Det är styrelsen och verkställande
direktören som har ansvaret för denna andra information.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi
gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna
andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den
information som identifieras ovan och överväga om
informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med
årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna
genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat
under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt
verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende
denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att
rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande

direktören ansvarar även för den interna kontroll som de
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning
och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören
för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt,
om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera
bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något
realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet
är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att
en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i
Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av
oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka
de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning
under hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland
annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis
som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en
grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka
en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande
av intern kontroll.
• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets
interna kontroll som har betydelse för vår revision för
att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med
hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss
om effektiviteten i den interna kontrollen.
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• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper
som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och
tillhörande upplysningar.
• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och
verkställande direktören använder antagandet om
fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och
koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till
betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga
att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att
det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen
om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om
årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram
till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida
händelser eller förhållanden göra att ett bolag och en
koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om
årsredovisningen och koncernredovisningen återger de
underliggande transaktionerna och händelserna på ett
sätt som ger en rättvisande bild.
• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för
enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för
att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen.
Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande
av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra
uttalanden.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den.
Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser
under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i
den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar
och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning för Promimic AB (publ)
för år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och
har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till
utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om
utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker
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ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna
kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland
annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens
ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation
är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och
bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras
på ett betryggande sätt.
Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland
annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets
bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för
att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och
därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot bolaget, eller
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande
om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om
förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen
garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller
försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets
vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av
bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen
av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder
som utförs baseras på vår professionella bedömning med
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där
avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för
bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden
som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Göteborg den 17 februari 2022
KPMG AB

Max Enskog
Auktoriserad revisor
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