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Q1 Delårsrapport Jan-Mars 2022

Första kvartalet

• Nettoomsättningen ökade med 141 procent till 198 TEUR (82).

• Justerad bruttomarginal uppgick till 95 procent (91).

• Rörelseförlusten (EBIT) ökade till 4 411 TEUR (2 279).

• Förlust efter skatt uppgick till 4 888 TEUR (1 966).

• Förlust per A-aktie före och efter utspädning uppgick till 0,07 EUR (0,03).

• Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 125,7 MEUR.

Under det första kvartalet 2022

• Implantica har fortsatt förstärka sin organisation på bred 
front. Tack vare vår vision att bli världsledande inom 
smarta medicinska implantat förstår vi vikten av medar- 
betare som har begåvning och hög förmåga att kunna nå 
detta mål. Vår vision, som vi sedan tidigare kommunicerat, 
har attraherat medarbetare av toppklass från en rad olika 
ledande organisationer.

• De första RefluxStop-operationerna i Storbritannien har 
utförts mycket framgångsrikt vid King Edward VII-sjukhuset 
i London av Mr. Nick Boyle, grundare av RefluxUK och 
VP av European Foregut Society.

• Implantica har genomfört omfattande patentansökningar 
gällande Implanticas e-hälso plattform som omfattar
>25 000 sidor. Dessa skyddar eHälso-plattformen från en 
mängd olika aspekter och utvidgar även patentskyddet för 
pipeline-produkterna.

• Implantica har framgångsrikt fortsatt med sin anpassning 
av eHälso-plattformen till sina pipeline-produkter där man 
bl.a. har genomfört en tredagars workshop med 20 
experter från hela Europa för att öka tillämpningen av vår 
unika eHälso plattformsteknologi även med syftet hur 
vårdgivaren kan behandla vårdtagaren på distans.

Efter periodens slut

• Framgångsrikt färdigställt RefluxStop EU MDR
(Medical Device Regulation) teknisk dokumentation.

• Efterlängtat deltagande vid olika fysiska sjukvårdskonfe-
renser har återstartat efter covid-utbrottet. RefluxStop 
erhöll ett entusiastiskt mottagande från opinionsledare vid 
den tyska kirurgkongressen i Leipzig och under Gastroda-
garna i Malmö, Sverige bland annat.

• Vidareutveckling av vår strategi för marknadstillträde där vi 
fokuserar på stora högvolymsjukhus och viktiga opinions- 
ledare på viktiga marknader. Vi har blivit godkända av det 
myndighetskontrollerade företaget Jetro som supportar 
utvalda företag med viktig teknologi, i samband med 
marknadstillträde i Japan.

• Våra regulatoriska och kliniska team har förberett sig 
noggrant för den omfattande RefluxStop PMA-ansökan för 
FDA-godkännande i USA. Vi fortsätter att expandera vår 
närvaro i vårt amerikanska dotterbolag, Implantica Inc.

Finansiell sammanfattning

Väsentliga händelser

Uppgifter inom parentes avser föregående år.
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Framgångsrik strategi för marknadstillträde 
för RefluxStop™

VD-ord

“Med vår första disruptiva produkt; Reflux-
Stop, har Implantica en mångmiljard möjlighet 
inom räckhåll, väl förankrad av våra 4-års 
resultat och återkopplingen från KOLs.”

Kommersialisering av RefluxStop™

Som tidigare nämnts har vi framgångsrikt fortsatt vår  
amerikanska ansöknings-process där FDA (Food and  
Drug Administration) har nöjt sig med en PMA (Premarket 
Approval)-ansökan för RefluxStopTM enbart baserat på våra 
befintliga europeiska resultat. Våra regulatoriska och kliniska 
team har oförtrutet och noggrant skapat den omfattande 
Reflux-StopTM PMA-ansökan, vilket inkluderar att  sammanstäl-
la de ytterligare kliniska uppgifterna som efterfrågats av FDA 
och förbereda en amerikansk studie på kadaver. Vi fortsätter 
att expandera vår närvaro i vårt amerikanska dotterbolag, 
Implantica Inc.  

Vi fortsätter med maximalt fokus på kommersialiseringen av 
RefluxStopTM, som har alla attribut för att kunna bli den  
nya standarden inom anti-refluxkirurgi. Detta stöds av våra 
studieresultat som idag är upp till 4-år vilket förstärker  
RefluxStops kliniska överlägsenhet.

Behandlingen med RefluxStopTM har färre komplikationer  
än övriga kirurgiska behandlingsalternativ eftersom den  
inte påverkar födokanalen. Biverkningar associerade med 
dagens kirurgiska behandling som sväljsvårigheter, smärta vid 
sväljning, oförmåga att rapa och kräkas samt uppsvälldhet är 
kraftigt reducerad.

RefluxStop™ är också designad för att behandla reflux- 
sjukdom på ett bättre sätt eftersom den behandlar den 
bakomliggande orsaken till refluxsjukdomen. Det är mycket 
viktigt att återställa ett lågt pH i  distala esophagus, vilket 
RefluxStopTM gör, därför att refluxsjukdom orsakar cancer. I  
EU och USA förväntas 48 000 personer dö varje år på grund 
av esophagal adenocarcinoma som huvudsakligen orsakas av 
refluxsjukdom.  

Anledningen till de höga dödstalen är att behandling   
med läkemedel som protonpumpshämmare inte minskar 
cancerrisken, och man hittar inte några bevis för det  
i litteraturen. Notera att esophageal adenocarcinoma hos 
män i västvärlden har stigit tio gånger de senaste 40 åren 
trots att protonpumpshämmarna introducerades 1988. 

Vi har ökat våra ansträngningar för kommersialiseringen  
genom en dedikerad strategi för marknadstillträde. Implantica 
lägger grunden för den globala tillväxten av RefluxStopTM 
genom ett fokuserat marknadsutvecklingsarbete inom vårt 
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geografiska område. Vi kommer att fortsätta att samla in 
bevis för de kostnadsbesparande effekter som vår lösning 
har jämfört med befintliga metoder. 

Vårt nya Payer Advocacy and Health Economics-team  
fokuserar på att uppnå ersättningsmodeller hos försäkrings- 
bolag och myndigheter i USA och globalt. 

Vår marknadsstrategi innebär också att inhämta verkliga 
resultat från vår observationsstudie och randomiserade 
kliniska studier.

Det är viktigt att inte förlora siktet på storleken av detta 
behandlingsfält: En miljard människor över hela världen tar 
åtminstone en dos protonpumpshämmare årligen och 17% 
av EU:s befolkning lider av sura uppstötningar varje vecka!

Sammanfattningsvis innebär detta att Implantica står inför 
en mångmiljardmöjlighet, med vår första disruptiva och 
kom-mersiellt tillgängliga RefluxStopTM-lösning. Med rätt 
strategi och genomförande har RefluxStopTM stor potential 
att bli morgon-dagens kirurgiska vårdstandard för GERD och 
bygga verkligt värde för våra investerare. 

Marknaden

Under kvartalet har vi använt och vidareutvecklat vår strategi 
för marknadstillträde där vi fokuserar på högvolymssjukhus 
och viktiga opinionsledare i strategiskt viktiga marknader i 
synnerhet i USA, Storbritannien, Tyskland och Japan.  
Inför vår lansering i Japan har vi blivit godkända för att erhålla 
support av det myndighetskontrollerande företaget Jetro, 
som hjälper utvalda och viktiga företagslanseringar i Japan. 

Efter att ha fått återkoppling från marknadens aktörer har 
vår övertygelse ökat att RefluxStopTM har en enorm potential 
att bli en framgångssaga. 

Rent övergripande förväntas den globala medicintekniska 
implantatmarknaden vara värd USD 168,3 miljarder 2027, 
vilket innebär en årlig tillväxttakt på 5,5% över de närmaste 
5 åren.

VD Peter Forsell
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Vår eHälso-pipeline befinner sig inom en marknad som är 
förväntad vara värd USD 230 miljarder 2027.

Som nämnts har vi  börjat fokusera på att få ett marknads-
godkännande i Japan, som är en viktig marknad. Under kvar-
talet har vi påbörjat operationer i Storbritannien. Samtidigt 
har vi anställt ett kompetent sälj/marknadstillgångs-team i 
Italien och Spanien. Vårt huvudsakliga fokus är förstås USA.

En gemensam vision

Implantica har fortsatt förstärka sin organisation på bred 
front. Eftersom vår vision är att bli världsledande inom  
smarta medicinska implantat har vi insett vikten av att hitta 
medarbetare som har begåvning och förmåga  för att kunna 
uppnå detta mål. Människor söker sig till Implantica därför 
att de räknar med att kunna vara en del av en spännande 
resa som  revolutionerar vård av patienter, som bär på svåra 
sjukdomar i olika stadier och inom en rad olika områden, 
genom att använda spjutspetsteknologi. 

Vår gemensamma vision, har attraherat medarbetare av 
högsta klass från en rad olika ledande organisationer som 
NASA, Massimo, Ericsson, Medtronic, AstraZeneca samt 
ledande universitet världen runt. 

Implanticas medarbetare är  begåvade och visar 
en passion för sitt arbete och är mycket hängivna till vår 
gemensamma vision: skapa nästa generations kirurgiska  
produkter och skapa en eHälso-standard som kommer  
stärka patienternas kontroll över deras liv och livskvalitet. 

Idag har vi ett ytterst kompetent team av mekaniker och 
mjukvaruingenjörer samt sälj- och marknadstillgångs-team  
och vi expanderar inom många områden. Vi bygger mobil- 
applikationer, vi skapar uppkopplade implantat, vi samarbetar 
med betalarorganisationer, vi befinner oss i operationssalen 
tillsammans med de bästa kirurgerna inom vårt område. Vi 
får inte glömma vårt patent-team som nyligen genomförde 
patentansökningar inom eHälsa som omfattar >25 000 sidor 
för att säkra framtida tillväxt. 

Vi är glada över att kunna förstärka vårt team med sådan 
fantastisk kompetens, och det är spännande att vara VD för 
ett bolag med så många begåvade människor där vi delar 
både vision och har gemensamma värden.

eHälso-pipeline

Vi har fortsatt utveckla vår eHälso-plattform på ett förtjänst- 
fullt sätt i syfte att kunna behandla sjukdomar som tidigare 
har setts som icke behandlingsbara. 

e-Hälsa kommer att innebära en kostnadsbesparing genom 
att minska sjukhusbeläggningen och antal sjukvårdsbesök. eHälsa 
kommer att föra behandling närmare patienten – patienten  
kommer att bli mer involverad och ha mer  kontroll.

Medan det mesta av utvecklingen inom eHälsa handlar 
om att samla information utanpå patientens kropp, handlar 
Implanticas eHälso-system om att övervaka, leverera och  
handha data såväl som att behandla sjukdom inuti kroppen. 

Detta möjliggör en kostnadsbesparing för vården och 
ett bättre omhändertagande av patienter. 

Inträdet i medicinteknikens revolution 3.0 med Implanticas 
eHälso-plattform, designad för att skapa en framtid där 
patienten och vårdgivaren står i direktkontakt med varandra 
oavsett vart de befinner sig, skapar unika nya tekniska 
lösningar.

Implantica har ett försprång i mötet mellan traditionell 
medicinteknik och den snabbt utvecklande digitaliseringen. 
Implanticas ledning ser en enorm potential i vår vision och 
spännande portfölj av kommande produkter som ligger i 
framkant av denna eHälso-revolution. Vårt team ser fram 
mot de spännande utmaningar som ligger framför oss. 

Som tidigare nämnts, möjliggör Implanticas eHälso-system 
att patienten kan bli mer involverad i sitt tillstånd och  
behandling. eHälsa hjälper patienter att hålla sig informerade 
och engagerade. Den lättar på bördan och gör behandlingen 
en del av vardagen. Den är designad för att låta läkare och 
patient mötas på ett praktiskt sätt på distans för att göra 
uppföljning av status och behandling utan att behöva mötas 
öga-mot-öga, vilket sparar tid och pengar.

eHälso-plattformsteknologins tillämpning på våra pipeline- 
produkter har tagit stora kliv framåt under kvartalet.  
Implanticas eHälso-plattform är designad för att möjliggöra 
behandlingsförändringar på distans vilket innebär en påtaglig 
kostnadsbesparing för samhället.

Framåtblickande

Vi befinner oss i en spännande fas med vår nya teknologi 
och vi förutser att Implantica på medellång sikt kommer att 
vara i frontlinjen med smarta implantat i den uppseglande 
eHälso-revolutionen.

Blickande framåt har vi en stark balansräkning som hjälper 
oss nå våra affärsmål, där vår högsta kommersiella prioritet 
är att bygga ut och skala upp satsningen på RefluxStopTM,  
samtidigt som vi slutför utvecklingen av vår eHälso-pipeline.

Implantica har det som krävs för att kunna bli en excep-
tionell tillväxtsaga med en spännande resa framför oss och 
det är därför vi lyckas attrahera så exceptionellt begåvade 
människor till Implantica.

Jag vill ta detta tillfälle i akt att säga tack till våra anställda,  
samarbetspartners och aktieägare för deras fortsatta engage- 
mang, outtröttliga ansträngningar och hängivenhet för att 
verkställa Implanticas djärva strategi att berika  
patienters liv med banbrytande teknologi. 

Peter Forsell  
VD och grundare, Implantica 
Kirurg och uppfinnare



Implantica i korthet 

Implantica är en medicinteknikkoncern som arbetar för 
att tillhandahålla effektiv vård av allvarliga 
sjukdomstillstånd och förbättra patienternas livskvalitet 
genom att använda avancerad teknik inuti kroppen. 
Samtidigt är Implanticas mål att minska de totala 
kostnaderna och höja effektiviteten inom sjukvården. 

De behandlingar som Implantica utvecklar grundar sig på 
implantat, vilka placeras i kroppen för att ersätta olika 
kroppsfunktioner och/eller behandla sjukdomar. 
Implantica har utvecklat två plattformteknologier för att 
kunna föra in smarta implantat in i kroppen. 

Förutsättningen för att kunna ha avancerad teknik inne i 
kroppen är en tillräcklig energiförsörjning till den enhet 
som sitter i kroppen, vilket är anledningen till att 
Implantica har utvecklat en trådlös energisättande 
plattform. Dessutom har bolaget tagit fram en e-
hälsovårdsplattform för att kommunicera med och 
omprogrammera implantat. 

Dessa plattformsteknologier omfattas av en mängd av 
patent/patentansökningar. 

Implantica har utvecklat en bred, patentskyddad 
produktpipeline, där två tredjedelar bygger på bolagets 
två plattformsteknologier. 

Den längst framskridna av Implanticas produkter, 
RefluxStop™, presenterar ett möjligt paradigmskifte i 
behandlingen av sura uppstötningar från magsäcken upp 
till matstrupen, så kallad gastro-esophageal reflux disease 
eller GERD. Sådana uppstötningar har en betydande 
inverkan på patientens livskvalitet och kan medföra 
allvarliga komplikationer, bland annat en ökad risk för 
cancer i matstrupen. 

Dessa patienter förlitar sig i dagsläget i stor utsträckning på 
protonpumpshämmare (PPI) – en läkemedelsbehandling som 
mildrar symptomen vid GERD. PPI-behandling förhindrar 
däremot inte refluxsjukdomen och enligt en rapport från 
Karolinska Institutet kvarstår risken för cancer i matstrupen. 
Alternativa kirurgiska ingrepp som finns tillgängliga i dag 
medför en hel del komplikationer, däribland att matstrupen 
trycks ihop med svårigheter att svälja som resultat. 

De tio största aktieägarna 
per 31:a mars 2022 

  Namn Kapital (%) 

 Peter Forsell 47,4% 

 Handelsbanken 9,3% 

 EFG Bank 7,4% 

 Swedbank Robur 6,1% 

 TIN NY Teknik 3,6% 

 SIX SIS AG 2,2% 

 BNP Luxembourg 2,2% 

 UBS 1,4% 

 Skandia Fonder 1,3% 

 Skandia Liv 1,3% 

Källa: Euroclear Sweden
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Finansiell sammanfattning 

Uppgifter inom parentes avser föregående år. 

Nettoomsättning 
Under första kvartalet uppgick nettoomsättningen till 198 
TEUR (82), motsvarande en ökning om 116 TEUR eller 
141 procent. Omikronvarianten fortsatte att skapa en 
besvärlig situation i början av året. Implantica marknadsför för 
närvarande uteslutande sin ledande produkt, RefluxStop™.  

Kostnad för sålda varor och bruttomarginal 
Kostnad för sålda varor under första kvartalet uppgick till 
316 TEUR (314). Kostnad för sålda varor avser två kategorier 
av kostnader. För det första: indirekta kostnader för linjär 
avskrivning av aktiverade utvecklingskostnader avseende 
RefluxStop™. För det andra: övriga kostnader för sålda varor, 
som är hänförliga till direkta kostnader för inköp av varor och 
tjänster från koncernens outsourcingpartners. 

Under första kvartalet uppgick den justerade 
bruttomarginalen, det vill säga bruttomarginalen exklusive 
avskrivningar, till 95 procent (91). 

Rörelsekostnader och EBIT 
Under första kvartalet uppgick rörelseförlusten (EBIT) till 
4 411 TEUR (2 279), motsvarande en ökning om 2 132 TEUR 
eller 94 procent. Av detta utgör forsknings- och 
utvecklingskostnader 1 442 TEUR (937), motsvarande en 
ökning om 505 TEUR eller 54 procent. Kostnadsökningen 
jämfört med motsvarande period föregående år beror på en 
ökad forsknings- och utvecklingsaktivitet kring e-
hälsoplattformen samt produkter under utveckling. Allmänna 
och administrativa kostnader ökade till 2 851 TEUR (1 110) 
en ökning om 1 741 TEUR eller 157 procent. Ökningen har 
främst att göra med nyanställningar och användningen av 
konsulter inom affärsutveckling samt kvalitet och regulatoriska 
frågor. 

Finansiella intäkter och kostnader 
Finansiella intäkter uppgick till 370 TEUR (282) under första 
kvartalet. Det var främst en följd av valutakursvinster. 
Finansiella kostnader uppgick till 861 TEUR (359) för samma 
kvartal. Det berodde främst på negativa valutakursdifferenser 
och negativa räntekostnader på banktillgodohavanden. 

Inkomstskatter 
Koncernen redovisade en skatteintäkt om 14 TEUR (390) 
under första kvartalet. Skatteintäkten för kvartalet förklaras 
av förändringar av den uppskjutna skatten.  

Nettoresultat 
Koncernen redovisade en nettoförlust om 4 888 TEUR 
(1 966) för första kvartalet, en ökning om 2 922 TEUR. 
Det berodde på en ökning av rörelsekostnaderna. 

Eget kapital och skulder 
Per 31 mars 2022 uppgick eget kapital för koncernen till  
155,4 MEUR och soliditeten var 97,3 procent jämfört med 
98,4 procent per 31 mars 2021. 

Per 31 mars 2022 hade koncernen inga räntebärande skulder. 

Kassaflöde och likviditet 
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under 
första kvartalet 2022 till 4 455 TEUR (1 819).  

Per 31 mars 2022 hade Implantica likvida medel uppgående 
till 125,7 MEUR. 

Revisors granskning 
Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av 
bolagets revisor. 
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Koncernens delårsrapport 
Finansiella rapporter 

Koncernens resultaträkning i sammandrag 
Jan–mars Jan–dec 

i tusen EUR 2022 2021 2021 

Nettoomsättning 198  82  387  

Kostnad för sålda varor 

Avskrivning av aktiverade utvecklingskostnader (307) (307) (1 227) 

Övriga kostnader för sålda varor (9) (7) (27) 

Summa kostnad för sålda varor (316) (314) (1 254) 

Bruttoförlust (118) (232) (867) 

Forsknings- och utvecklingskostnader (Not 4) (1 442) (937) (6 343) 

Allmänna och administrativa kostnader (2 851) (1 110) (5 931) 

Rörelseförlust (4 411) (2 279) (13 141) 

Finansiella intäkter 370  282  684  

Finansiella kostnader (861) (359) (2 993) 

Förlust före inkomstskatter (4 902) (2 356) (15 450) 

Inkomstskatter 14  390  (22) 

Periodens förlust (4 888) (1 966) (15 472) 

Hänförligt till 

ägare av Implantica AG (4 776) (1 966) (15 361) 

Innehav utan bestämmande inflytande (112) - (111) 

Periodens förlust (4 888) (1 966) (15 472) 

Resultat per aktie (Not 5) 

Resultat per A-aktie före och efter utspädning (EUR) (0,07) (0,03) (0,23) 

Resultat per B-aktie före och efter utspädning (EUR) (0,00) (0,00) (0,00) 
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Koncernens resultaträkning i sammandrag 
och övrigt totalresultat 

Jan–mars Jan–dec 

i tusen EUR 2022 2021 2021 

Periodens förlust (4 888) (1 966) (15 472) 

Övrigt totalresultat 

  Omvärdering av nettopensionsskulden (29) 6 (112) 

  Relaterade inkomstskatter 4  (1) 14 

  Summa poster som inte ska återföras i resultaträkningen (25) 5 (98) 

  Omräkningsdifferenser (Not 1) 590  (1 082) 5 611  

  Summa poster som senare kan återföras i resultaträkningen 590 (1 082) 5 611 

Övrigt totalresultat för perioden, efter skatt 565 (1 077) 5 513 

Summa totalresultat för perioden (4 323) (3 043) (9 959) 

Hänförligt till  

ägare av Implantica AG (4 211) (3 043) (9 848) 

Innehav utan bestämmande inflytande (112) - (111) 

Summa totalresultat för perioden (4 323) (3 043) (9 959) 
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Koncernens rapport över finansiell ställning i sammandrag 
31 mars 31 dec 

i tusen EUR 2022 2021 2021 

TILLGÅNGAR 

Omsättningstillgångar 

Likvida medel 76 963  93 294  84 333  

Kundfordringar 139  48  13  

Övriga kortfristiga fordringar 672  380  476  

Varulager 216  167  137  

Finansiella omsättningstillgångar 48 685  - 48 403

Summa omsättningstillgångar 126 675 93 889 133 362 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 233  99  233  

Nyttjanderättstillgångar 1 367  166  91  

Immateriella anläggningstillgångar (Not 4) 30 436  18 218  28 467  

Uppskjutna skattefordringar 980  1 358  978  

Summa anläggningstillgångar 33 016 19 841 29 769 

Summa tillgångar 159 691 113 730 163 131 

SKULDER OCH EGET KAPITAL 

Kortfristiga skulder 

Finansiella skulder 377  111  92  

Finansiella skulder att betala till majoritetsägaren 189  - 273

Övriga kortfristiga skulder 2 426  1 557  2 849  

Summa kortfristiga skulder 2 992 1 668 3 214 

Långfristiga skulder 

Finansiella skulder 994  57 -  

Pensionsskulder 259  106 229  

Summa långfristiga skulder 1 253 163 229 

Summa skulder 4 245 1 831 3 443 

Eget kapital 

Aktiekapital (Not 1) 129 137  120 187  129 137  

Kapitalreserver (Not 1) 370 548  206 503  370 548  

Omräkningsdifferenser (Not 1) 5 750  (1 533) 5 160  

Balanserade vinstmedel (348 946) (213 258) (344 226) 

Summa eget kapital hänförligt till ägare av Implantica AG 156 489 111 899 160 619 

Innehav utan bestämmande inflytande (1 043) - (931) 

Summa eget kapital 155 446 111 899 159 688 

Summa skulder och eget kapital 159 691 113 730 163 131 
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Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag 
Jan–mars Jan–dec 

i tusen EUR 2022 2021 2021 

Periodens förlust (4 888) (1 966) (15 472) 

Justeringar för 

Avskrivningar och nedskrivningar 425  356  1 412  

Finansiella intäkter (370) (282) (684) 

Finansiella kostnader 861  359  2 993  

Inkomstskatter (14) (390) 22  

Aktierelaterade ersättningar 81  56  228  

Övrigt finansiellt resultat (8) (4) (20) 

Förändring av pensionsskulder (1) 6 (2) 

Övriga ej kassapåverkande poster (48) (2) (137) 

Förändringar i nettorörelsekapital 

Minskning/(ökning) av kundfordringar (126) (25) 10  

Minskning/(ökning) av övriga kortfristiga fordringar (196) (73) (81) 

Minskning/(ökning) av varulager (79) 15 45  

(Minskning)/ökning av leverantörsskulder - (4) (4) 

(Minskning)/ökning av övriga kortfristiga skulder (92) 135 218  

Nettokassa (utflöde) från den löpande verksamheten (4 455) (1 819) (11 472) 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar (14) (19) (164) 

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar (Not 4) (2 611) (1 198) (5 277) 

Investeringar i innehav med fast löptid -  - (46 168) 

Nettokassa (utflöde) från investeringsverksamheten (2 625) (1 217) (51 609) 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

Bruttolikvid från kapitalökning (Not 1) -  - 59 075  

Kostnader hänförliga till kapitalökning (Not 1) -  - (2 899) 

Tillskott av MedicalTree Swiss AG Group -  - 22  

Fusion med Implantica MediSwiss AG -  - 38  

Amortering av leasingskulder  (104) (28) (113) 

Erlagd ränta (133) (149) (631) 

Avkastning från finansiella skulder -  - -  

Amortering av finansiella skulder -  - (7 441) 

Nettokassa (inflöde) från finansieringsverksamheten (237) (177) 48 051 

Nettoökning av likvida medel (7 317) (3 213) (15 030) 

Påverkan från valutakursförändringar på likvida medel (53) (1 004) 1 852  

Likvida medel per 1 januari 84 333  97 511  97 511  

Likvida medel vid periodens slut 76 963 93 294 84 333 
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital i sammandrag 

Jan–mars 2022 

i tusen EUR 
Aktie- 
kapital 

Kapital- 
reserver  

Omräknings- 
differenser 

Balanserade 
vinstmedel Summa 

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande 
Summa 

eget kapital 

Utgående balans per 31 december 2021 129 137 370 548 5 160 (344 226) 160 619 (931) 159 688 

Periodens förlust hänförlig till bolagets  
ägare 

-  -  -  (4 776) (4 776) (112) (4 888) 

Övrigt totalresultat (netto) -  -  590  (25) 565  -  565  

Summa totalresultat (netto) - - 590 (4 801) (4 211) (112) (4 323) 

Aktierelaterade ersättningar -  -  -  81  81  -  81  

Summa transaktioner med aktieägare - - - 81 81 - 81 

Utgående balans per 31 mars 2022 129 137 370 548 5 750 (348 946) 156 489 (1 043) 155 446 

Jan–mars 2021 

i tusen EUR 
Aktie- 
kapital 

Kapital- 
reserver  

Omräknings- 
differenser 

Balanserade 
vinstmedel 

Summa 
eget kapital 

Utgående balans per 31 december 2020 120 187 206 503 (451) (211 353) 114 886 

Periodens förlust hänförlig till bolagets ägare -  -  - (1 966) (1 966) 

Övrigt totalresultat (netto) -  -  (1 082) 5  (1 077) 

Summa totalresultat (netto) - - (1 082) (1 961) (3 043) 

Aktierelaterad ersättning -  -  - 56 56  

Summa transaktioner med aktieägare - - - 56 56 

Utgående balans per 31 mars 2021 120 187 206 503 (1 533) (213 258) 111 899 
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Noter

NOT 1 Allmän information 
Implantica AG (”bolaget”) har sitt säte i Aeulestrasse 45,  
9490 Vaduz, Liechtenstein. Denna delårsrapport i 
sammandrag (”delårsrapport i sammandrag”) för perioden 
januari–mars 2022 består av bolaget och dess dotterbolag 
(tillsammans kallade ”koncernen”). Koncernens verksamhet 
avser främst forskning om och distribution av medicinska 
implantat. Implantica AG upptogs till handel på Nasdaq First 
North Premier Growth Market i Stockholm i september 
2020. Implantica AG kontrolleras ytterst av Implanticas 
grundare, dr. Peter Forsell. 

Tidigare bedrev koncernen verksamhet genom Implantica 
MediSwiss AG, Liechtenstein, men emittenten inför 
noteringen på Nasdaq First North Premier Growth Market i 
Stockholm var det nyligen registrerade Implantica AG med 
säte i Liechtenstein. Som en del av omorganisationen 
grundade Implantica MediSwiss AG per 7 februari 2020 
Implantica AG genom att bidra med samtliga dotterbolag (se 
årsredovisning 2020). Den 17 september 2021 fusionerades 
Implantica AG och Implantica MediSwiss AG. 

Denna delårsrapport godkändes för publicering av bolagets 
styrelse den 10 maj 2022. 

NOT 2 Sammanfattning av 
väsentliga redovisningsprinciper 

Grund för rapporternas upprättande 

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 
Delårsrapportering och bör läsas tillsammans med 
koncernredovisningen för räkenskapsåret 2021  
(”senaste finansiella rapporterna”. Denna delårsrapport 
omfattar inte alla upplysningar som krävs för kompletta 
finansiella rapporter upprättade i enlighet med IFRS. Utvalda 
förklarande noter har emellertid inkluderats för att förklara 
händelser och transaktioner som är väsentliga för en 
förståelse av förändringarna i koncernens finansiella ställning 
och resultat sedan de senaste finansiella rapporterna. 

För upprättandet av dessa finansiella rapporter har 
anskaffningsvärdesmetoden tillämpats med undantag för alla 
de tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde. 
Samtliga belopp redovisas i EUR, och avrundas till närmaste 
tusental EUR, vilket får till följd att de avrundade beloppen 
kanske inte alltid stämmer överens med totalbeloppet. 
Samtliga nyckeltal och förändringar beräknas med hjälp av de 
underliggande beloppen snarare än de avrundade beloppen. 

Viktiga uppskattningar och bedömningar för 
redovisningsändamål 

Upprättandet av denna delårsrapport kräver att ledningen 
gör antaganden och uppskattningar som påverkar de 
redovisade beloppen för kostnader, tillgångar och skulder 
per datumet för de finansiella rapporterna. Om sådana 
antaganden och uppskattningar i framtiden avviker från de 
faktiska förhållandena kommer de ursprungliga antagandena 
och uppskattningarna att modifieras efter behov under det år 
då förhållandena förändras. Värderingen av följande 
väsentliga poster grundar sig på dessa viktiga uppskattningar 
och bedömningar för redovisningsändamål: 

Immateriella anläggningstillgångar – aktiverade kostnader 

Efter det första redovisningstillfället värderas 
utvecklingskostnaderna som en tillgång och tillgången 
redovisas till anskaffningsvärde minus ackumulerade 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivning av 
tillgången påbörjas när utvecklingen är slutförd och tillgången 
är tillgänglig för användning (dvs. när lanseringen på 
marknaden har skett). Den skrivs av över den förväntade 
nyttjandeperioden. Under utvecklingsfasen prövas den 
immateriella anläggningstillgången årligen för nedskrivning. 

Det går inte att lämna några garantier för att sådana 
produkter når slutet på utvecklingsfasen eller kommer att 
kommersialiseras eller att marknadsvillkoren inte förändras i 
framtiden. Det innebär att det kan krävas en uppdatering av 
ledningens bedömning av framtida kassaflöden avseende 
dessa produkter. Det krävs i synnerhet att ledningen gör 
uppskattningar och bedömningar inom området för 
utveckling och finansiering av immateriella 
anläggningstillgångar som ännu inte är i bruk. Det innebär att 
koncernen står inför utvecklingsrisker i fråga om att slutföra 
utvecklingen och lanseringen av sina produkter. 
Utvecklingsrisk omfattar risken att produkten inte erhåller 
regulatoriskt godkännande och därmed är inte den tekniska 
genomförbarheten självskriven. 

NOT 3 Allmänna redovisningsprinciper 
Redovisningsprinciperna som tillämpas i denna 
koncernredovisning är samma som tillämpas i koncernens 
årsredovisning för 2021. 

Det fanns inga nya standarder eller ändringar av befintliga 
standarder som har en väsentlig påverkan på koncernens 
delårsrapport. 
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NOT 4 Immateriella anläggningstillgångar 
Jan–mars 

i tusen EUR 2022 2021 

Redovisat värde, netto per 1 januari 28 467 17 341 

Nyinvesteringar jan–mars 2 280 1 198 

Avskrivningar jan–mars (311) (320) 

Omräkningsdifferenser - (1) 

Redovisat värde, netto per 31 mars 30 436 18 218 

För första kvartalet redovisades kostnader till ett belopp 
om 1 442 TEUR i resultaträkningen eftersom villkoren 
för aktivering av immateriella anläggningstillgångar för 
dessa kostnader inte är uppfyllda. 

NOT 5 Resultat per aktie 
Jan–mars Jan-dec 

i tusen EUR 2022 2021 2021 

Periodens förlust hänförlig till ägare av Implantica AG (4 776) (1 966) (15 361) 

Vägd genomsnittlig andel av A-aktiekapital i det totala aktiekapitalet 83,8% 82,5% 83,4% 

Vägd genomsnittlig andel av B-aktiekapital i det totala aktiekapitalet 16,2% 17,5% 16,6% 

A-aktier 

Periodens förlust hänförlig till innehavare av A-aktier (4 001) (1 623) (12 809) 

Vägt genomsnittligt antal utestående A-aktier 58 111 537  53 211 537  56 549 999  

(Förlust) per A-aktie före och efter utspädning (EUR) (0,07) (0,03) (0,23) 

B-aktier 

Periodens förlust hänförlig till innehavare av B-aktier (775) (343) (2 552) 

Vägt genomsnittligt antal B-aktier  1 125 000 000  1 125 000 000  1 125 000 000  

(Förlust) per B-aktie före och efter utspädning (EUR) (0,00) (0,00) (0,00) 

Resultat per aktieslag 

Resultat per aktieslag (not 6) beräknas utifrån nettoresultatet 
hänförligt till aktieägarna i Implantica AG baserat på deras 
andel av aktiekapitalet och det genomsnittliga antalet 
utestående aktier. 

Ingen utspädningseffekt på potentiella utestående aktier 

Påverkan från aktierelaterade ersättningsarrangemang har 
inte beaktats i beräkningen av resultat per aktie efter 
utspädning för A-aktier för perioden januari–mars 2022 och 
2021 eftersom de, till följd av nettoförlusterna under dessa 
perioder, inte skulle ha haft någon utspädningseffekt. B-

aktierna påverkas inte eftersom, baserat på 
aktieoptionsplanen för anställda, ska aktier göras tillgängliga 
och emitteras endast genom A-aktier. 

Effekt av aktiesplit 

Den 17 september 2021 röstade den extra bolagsstämman 
för att genomföra en aktiesplit av B-aktierna, 20 mot 1. 
Följaktligen har vägt genomsnittligt antal utestående B-aktier 
under alla redovisade perioder justerats (multiplicerats med 
20) för att återspegla bolagets egetkapitalstruktur som om
aktiespliten hade skett i början av den tidigaste redovisade
perioden.
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NOT 6 Aktiekapital 
Koncernens fullt ut betalda aktiekapital uppgår till 
138 723 TCHF (129 137 TEUR) och fördelar sig på 
58 111 537 registrerade aktier med ett nominellt värde om 
2,00 CHF vardera (A-aktier) och 1 125 000 000 med ett 
nominellt värde om 0,02 CHF vardera (B-aktier). 

Antalet aktier förblev oförändrat under perioden. 

Omräkningsdifferenser 

Under perioden januari–mars 2022 steg kursen EUR/CHF 
från 0,968 till 0,974. Som ett resultat av det redovisade 
koncernen en total vinst om 590 TEUR i övrigt totalresultat 
hänförligt till valutaomräkning av utlandsverksamheternas 
finansiella rapporter och nettoinvesteringar i 
utlandsverksamheter. 

NOT 7 Leasingavtal 
Koncernen påbörjade två leasingavtal, ett i Schweiz och ett i 
Liechtenstein, för kontorslokaler med leasingperioder på 
mellan två och fem år. Inga möjligheter till förlängning 
inkluderades i leasingavtalen, eftersom det inte med rimlig 
säkerhet går att säga att koncernen kommer att förlänga 
leasingavtalen. Som ett resultat av dessa leasingavtal ökade 
nyttjanderättstillgångar och leasingskulder inom finansiella 
skulder med 1 367 TEUR. 

NOT 8 Aktierelaterad ersättning 
Koncernen tilldelade ett totalt antal om 63 811 bundna aktier 
till en anställd, med intjänandevillkor på ett till fem år, 
hänförligt till en pågående anställning, varigenom 12 762 
intjänas årligen. Verkligt värde för aktierna uppgick per 
tilldelningsdatumet till EUR 6,34 EUR. 

NOT 9 Händelser efter 
rapportperiodens slut 

Det finns inga händelser efter rapportperiodens slut. 
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Övrigt 

Telefonkonferens 
Implantica kommer att hålla en telefonkonferens den 
11:e maj 2022, kl. 15.00 (CEST) med Peter Forsell, VD), 
Andreas Öhrnberg, CFO) och Nicole Pehrsson (VP 
Operations & IR). Se telefonnummer nedan för att delta i 
konferensen: 

Webcast 
https://tv.streamfabriken.com/implantica-q1-2022

Telefonnummer 
SE: +46 8 505 583 66 
Storbritannien: +44 3333 009265 
US: +1-646-722-4904 

Finansiell kalender 

23 augusti 2022 Delårsrapport Q2 2022 
15 november 2022 Delårsrapport Q3 2022 
17 februari 2023 Delårsrapport Q4 2022 

Notering 
Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier 
Growth Market i Stockholm. Bolaget handlas under 
tickern IMP A SDB och ISIN-kod SE0014855029.  

Ansvarsfriskrivning 
Vissa uttalanden i denna rapport är framåtblickande, och 
det faktiska utfallet skulle kunna skilja sig väsentligt från 
dessa. Utöver de faktorer som uttryckligen har 
kommenterats skulle det faktiskt utfallet kunna påverkas 
väsentligt av andra faktorer, bland annat: påverkan från 
oönskade bieffekter avseende befintliga eller framtida 
produkter, underlåtenhet att hantera kvalitetssystem på 
ett korrekt sätt, hinder för ett erhålla CE-märkning, 
godkännande från FDA samt omcertifieringar, produkterna 
kanske inte kan försäkras eller omfattas av 
ersättningsprogram, kliniska studier kanske inte är 
framgångsrika. Därtill kommer påverkan från 
konkurrerande produkter. 

Kontakt 

Nicole Pehrsson, VP Operations & Investor Relations 
Telefon: +41 (0)79 335 09 49 
E-post: nicole.pehrsson@implantica.com

Peter Forsell, VD 
Telefon: +423 376 6066 (växel) 
E-post: peter.forsell@implantica.com

Andreas Öhrnberg, CFO 
Telefon: +423 376 6066 (växel) 
E-post: andreas.oehrnberg@implantica.com

Implantica AG 
Aeulestrasse 45 
9490 Vaduz 
Liechtenstein 

www.implantica.com 

IMPLANTICA DELÅRSRAPPORT Q122 14


	SWE Interim FS Q1-22_030522_FINAL_v1_DRAFT EN-SE.pdf
	Implantica i korthet
	De tio största aktieägarna  per 31:a mars 2022

	Finansiell sammanfattning
	Nettoomsättning
	Kostnad för sålda varor och bruttomarginal
	Rörelsekostnader och EBIT
	Finansiella intäkter och kostnader
	Inkomstskatter
	Nettoresultat
	Eget kapital och skulder
	Kassaflöde och likviditet
	Revisors granskning

	Koncernens delårsrapport  Finansiella rapporter
	Koncernens resultaträkning i sammandrag
	Koncernens resultaträkning i sammandrag  och övrigt totalresultat
	Koncernens rapport över finansiell ställning i sammandrag
	Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag
	Koncernens rapport över förändringar i eget kapital i sammandrag

	Noter
	Not 1 Allmän information
	Not 2 Sammanfattning av  väsentliga redovisningsprinciper
	Grund för rapporternas upprättande
	Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål
	Immateriella anläggningstillgångar – aktiverade kostnader

	Not 3 Allmänna redovisningsprinciper
	Not 4 Immateriella anläggningstillgångar
	Not 5 Resultat per aktie
	Resultat per aktieslag
	Ingen utspädningseffekt på potentiella utestående aktier
	Effekt av aktiesplit

	Not 6 Aktiekapital
	Omräkningsdifferenser

	Not 7 Leasingavtal
	Not 8 Aktierelaterad ersättning
	Not 9 Händelser efter  rapportperiodens slut

	Övrigt
	Telefonkonferens
	Telefonnummer
	Notering
	Ansvarsfriskrivning

	Kontakt




