
Q4 DELÅRSRAPPORT OKT – DEC 2021 

FINANSIELL SAMMANFATTNING
Siffrorna inom parentes avser föregående år.

Fjärde kvartalet

� Nettoomsättningen ökade med 312 procent till 107 TEUR
(26).

� Justerad bruttomarginal uppgick till 91 procent (92).

� Rörelseförlusten (EBIT) ökade till 3 990 TEUR (3 350)

� Förlust efter skatt uppgick till 6 365 TEUR (3 150)

� Förlust per A-aktie före och efter utspädning uppgick till
0,09 EUR (0,05)

� Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 132,7 MEUR

Hela året

� Nettoomsättningen ökade med 155 procent till 387
TEUR (152).

� Justerad bruttomarginal uppgick till 93 procent (97).

� Rörelseförlusten (EBIT) ökade till 13 141 TEUR (10 641).

� Förlust efter skatt uppgick till 15 472 TEUR (10 277).

� Förlust per A-aktie före och efter utspädning uppgick till
0,23 EUR (0,20).

VIKTIGA HÄNDELSER
Under fjärde kvartalet 2021

� Godkännandeprocessen i USA har tagit ett stort steg
framåt, då FDA har gett sitt medgivande till att ta emot
en PMA-ansökan för RefluxStop™ som enbart base-
ras på befintliga europeiska kliniska data. Om en sådan
ansökan godkänns skulle det möjliggöra ett marknads-
inträde i USA utan en föregående klinisk studie i landet.
Enligt överenskommelse med FDA kommer Implantica
att förse FDA med ytterligare säkerhets- och effektdata
med aktuella data från den pågående europeiska kliniska
studien.

� Den fjärde vågen av covid-19 har påverkat Reflux-
Stop™-operationer då sjukhusen pausade planerade
operationer under Q4 2021, men operationer har börjat
återupptas nu under Q1 2022.

� Före den senaste nedstängningen fick kirurger från flera
sjukhus i Storbritannien och Tyskland utbildning i Reflux-
Stop™ operationsteknik.

� Implantica utsåg en ny Chief Market Access & Strategy
Officer med gedigen erfarenhet, sedan mer än 15 år, av
marknadsetableringar, vårdersättningar, hälsoekonomi
och relationer med betalande parter.

Efter periodens slut

� Implantica utser en tidigare Medtronic-chef till Chief
Operating Officer. Han bidrar med nästan 20 års erfa-
renhet från olika områden, och har senast lett flera af-
färsenheter som VP Europe och även ansvarat för EMEA,
LATAM och Kanada.

� Implantica gör framsteg i utvecklingen av e-hälsa och
genomför en 3-dagars workshop om e-hälsa med 20 ex-
perter från hela Europa för att förbättra användbarheten
av vår unika e-hälsoplattform. När den lanseras kommer
den unika möjligheten att ändra behandling på distans
vara designad för att göra Implantica till en ledare inom
e-hälsorevolutionen.
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   VD-ORD 

STORA FRAMSTEG I DEN AMERIKANSKA 
GODKÄNNANDEPROCESSEN

“Implanticas nya e-hälsoplattform är utformad för att kunna ändra avancerad behandling på 
distans, vilket innebär en mycket viktig milstolpe i utvecklingen av nya smarta, implanterade 

e-hälsobaserade medicinska behandlingar och besparingar för samhället. Dess utformning för att
kunna ändra behandling på distans har, när den lanseras, alla de egenskaper som krävs för att

göra Implantica till en ledare inom e-hälsorevolutionen.”

RefluxStop™
Under det fjärde kvartalet tog Implantica ett stort steg fram-
åt mot ett godkännande av RefluxStop™ i USA under vårt 
kompletterande möte med Food and Drug Administration 
(FDA). FDA har meddelat att man kommer att acceptera 
en ansökan om Premarket Approval (PMA) baserad enbart 
på befintliga europeiska långtidsdata för RefluxStop™, vilket 
om den godkänns möjliggör ett inträde på den amerikanska 
marknaden utan en klinisk prövning i USA. 

Detta är en viktig framgång för Implantica, och vi är tillfreds 
med FDA:s vilja att använda våra befintliga europeiska 
kliniska data för ett regulatoriskt PMA-godkännande i USA. 
Vi ser detta som en bekräftelse av RefluxStop™, vilken 
sannolikt beror på de utmärkta kliniska studieresultaten för 
vår nya behandling. 

Implantica skriver just nu sin PMA-ansökan och kommer 
enligt FDA:s önskemål inhämta ytterligare säkerhets- och 
effektdata av idag från CE-märkningsstudien. Vi kommer att 
förse FDA med de aktuella femårsdata från vår pågående 
europeiska kliniska studie. Vi förbereder också den nöd-
vändiga dokumentationen för den omfattande och rigorösa 
PMA-ansökan, som inkluderar bl.a. biokompatibilitet, medi-
cinsk användbarhet och validering av tillverkningsmetoderna 
etc. och vi har anlitat USA-baserade experter för att stödja 
oss i denna process.

Vårt kvalitetssäkringsteam är fullt engagerat i uppdateringen 
av vår tekniska dokumentation enligt MDR, som vi planerar 
att lämna in under andra kvartalet.

Den fjärde vågen av COVID-19 har påverkat Reflux-
Stop™-operationer och sjukhus i Tyskland och Storbritan-
nien som har pausat planlagda operationer under fjärde 
kvartalet 2021. Implantationer har börjat återupptas under 
Q1 2022 på vissa sjukhus i Schweiz och Tyskland. De första 
operationerna i Storbritannien förväntas också äga rum un-
der Q1 2022. Ytterligare kliniker i Tyskland och Österrike 
är också planerade att börja utföra RefluxStop™-implanta-
tioner under Q1 och Q2. 

Före det senaste operationsstoppet fortsatte den kirurgiska 
utbildningen i Schweiz. Dr Borbély vid Inselspital Bern och 
professor Zehetner vid Hirslanden Bern är två kliniker som 
regelbundet utbildar kirurger och utför RefluxStop™-kirurgi 
i Schweiz med olika besökande kirurger. 

Rekrytering av spetskompetens 
Under fjärde kvartalet och början av 2022 välkomnade vi 
dessutom många nya talangfulla medlemmar till Implan-
tica-teamet. Fokus har fortsatt legat på att hitta de bästa 
nyckelpersonerna för att driva Implantica framåt. Vi har 
lyckats attrahera och anställa mycket kompetenta personer 
med omfattande erfarenhet som är relevant för Implanticas  
expansionsresa. 
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Detta inkluderar bland annat en förstärkning av lednings-
gruppen, marknadstillträde, kommersiell verksamhet, 
forskning och utveckling, regulatoriska frågor och kliniska 
frågor. 

Två exempel på nyanställda nyckelpersoner är:

Vår nya Chief Operating Officer, tidigare högt uppsatt 
chef på Medtronic, som har nästan 20 års erfarenhet från 
olika områden och som senast ledde flera affärsenheter 
som Vice President Europe, med ytterligare ansvar för 
EMEA, LATAM och Kanada. Som medlem av EMEA- och 
globala ledningsgrupper har han drivit fram operativa 
toppresultat och strategiska prestationer i företag som 
omsätter flera miljarder dollar och har tusentals kunder. 
Han har den kompetens, kunskap och inställning som 
krävs för att leda Implantica till nästa steg i vår kliniska och 
kommersiella utveckling. Vi tror att detta är den typ av 
rekrytering som kommer att bidra till Implanticas tillväxt 
och struktur. 

Implantica har också utsett en Chief Market Access & 
Strategy Officer, som har över 15 års erfarenhet av 
marknadstillträden, vård- och produkt-ersättningar, häl-
soekonomi och relationer med betalande parter. Senast 
var han Vice President för Corporate Market Access på 
Masimo Corporation, en global ledare inom innovativ 
icke-invasiv patientövervakningsteknik, där han ansvarade 
för att utveckla och genomföra företagets strategier för 
marknadstillträde. Dessförinnan var han Vice President 
of Global Marketing, Reimbursement & Patient Access på 
Second Sight Medical Products, en världsledande aktör 
inom neuromodulerande implantat för blinda. 

Denna roll för marknadstillträde är viktig för företagets 
tillväxt, och vi är mycket glada över att ha fått med en så 
högt kvalificerad person i ledningsgruppen.

Produktutveckling
Ytterligare framsteg i utvecklingen av produkterna i 
pipeline gjordes vid ett besök i ett kadaverlaboratorium i 
Tyskland. En ny version av RefluxStop™ har testats, som 
är utformad för att behandla sura uppstötningar hos de 
patienter som genomgår fetmakirurgi, särskilt med gastric 
sleeve-ingreppet, där man utför cirka 600 000 ingrepp 
per år och >30% får sura uppstötningar som resultat av 
operationen.

Implantica har gjort ytterligare framsteg i utvecklingen 
av vår e-hälsoplattform som kulminerade i en tre dagars 
innovativ workshop om e-hälsa med fokus på användbarhet 
av vår ehälsoplattform, där tjugo experter från hela Europa  
deltog. Seminariet gav en mer omfattande förståelse av 
användningsområdena för vår e-hälsoplattform under hela 
implantatets livscykel, från tillverkning till de olika behand-
lingsstadierna fram till behandlingens avslutande. 

Implanticas nya plattform är designad för att ändra avan-
cerad behandling på distans, och är utformad  för att skapa 
en mycket viktig milstolpe i utvecklingen av nya smarta  
implanterade e-hälsobaserade medicinska behandlingar 
och därmed förväntas spara stora kostnader för samhället.

Dr. Peter Forsell 
CEO and Founder of Implantica AG 
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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 i 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 använda smarta 
implantat inne i kroppen. 

Förutsättningen för att kunna ha avancerad teknik inne i 
kroppen är en tillräcklig energiförsörjning till implantatet 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 utan lindrar huvudsakligen, och 
enligt en rapport från Karolinska Institutet kvarstår risken för 
cancer i matstrupen. Alternativa kirurgiska ingrepp som finns 
tillgängliga i dag är behäftade med en hel del komplikationer, 
däribland att matstrupen trycks ihop med svårigheter att svälja 
som resultat. 

De tio största aktieägarna 
per 31:a December 2021 

 Namn Kapital (%)  
 Peter Forsell 47,4% 

 Handelsbanken 9,2% 

 EFG Bank 7,4% 

 Swedbank Robur 6,2% 

 TIN NY Teknik 3,6% 

 SIX SIS AG 2,2% 

 BNP Luxembourg 2,2% 

 UBS 1,4% 

 Credit Suisse 1,4% 

 Skandia Liv 1,3% 

Källa: Euroclear Sweden
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FINANSIELL SAMMANFATTNING 

Uppgifter inom parentes avser föregående år. 

Nettoomsättning 
Under fjärde kvartalet uppgick nettoomsättningen till 107 TEUR 
(26), motsvarande en ökning om 81 TEUR vilket motsvarar en 
ökning om 312 procent. Implantica marknadsför för närvarande 
uteslutande sin ledande produkt, RefluxStop™. När covid-19-
pandemin förvärrades i början av kvartalet, efter en kort period av 
ett mer normaliserat tillstånd med klinisk verksamhet i drift, 
stoppades återigen planerade operationer, däribland 
refluxoperationer. 

Under 2021 uppgick nettoomsättningen till 387 TEUR (152), 
motsvarande en ökning om 235 TEUR eller 155 procent. 

Kostnad för sålda varor och bruttomarginal 
Kostnad för sålda varor under fjärde kvartalet uppgick till 317 TEUR 
(309). 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 fjärde kvartalet uppgick den justerade bruttomarginalen1,  
det vill säga bruttomarginalen exklusive avskrivningar, till 91 procent 
(92). 

Kostnad för sålda varor under helåret 2021 uppgick till 1 254 TEUR 
(1 232). Justerad bruttomarginal1 uppgick till 93 procent (97). 

Rörelsekostnader och EBIT 
Under fjärde kvartalet uppgick rörelseförlusten (EBIT) till 
3 990 TEUR (3 350), motsvarande en ökning om 640 TEUR eller  
19 procent. Av detta utgör forsknings- och utvecklingskostnader 
1 806 TEUR (1 520), motsvarande en ökning om 286 TEUR eller  
19 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 1 974 TEUR (1 547) drivet av 
kostnader för nyanställningar samt konsultarvoden, en ökning om 
427 TEUR eller 28 procent. 

För helåret uppgick rörelseförlusten (EBIT) till 13 141 TEUR 
(10 641). Av detta utgör forsknings- och utvecklingskostnader 
6 343 TEUR (2 386), motsvarande en ökning om 3 957 TEUR eller 
166 procent jämfört med de helåret 2020. Allmänna och 
administrativa kostnader minskade till 5 931 TEUR (7 224), en 
minskning om 1 293 TEUR eller 18 procent. Minskningen jämfört 
med motsvarande period föregående år förklaras av kostnader för 
börsnoteringen om 3 785 TEUR under 2020. 

Finansiella intäkter och kostnader 
Finansiella intäkter uppgick till 122 TEUR (802) under fjärde 
kvartalet. Det var främst en följd av valutakursvinster. Finansiella 
kostnader uppgick till 1 573 TEUR (187) för samma kvartal. Det 
berodde främst på valutakursförluster och negativa räntekostnader 
på banktillgodohavanden. 

För helåret 2021 uppgick finansiella intäkter till 684 TEUR (1 219) 
och finansiella kostnader uppgick till 2 993 TEUR (898). 

Inkomstskatter 
Koncernen redovisade en skattekostnad om 924 TEUR (415) under 
fjärde kvartalet. Skattekostnaden för kvartalet förklaras av 
förändringar av den uppskjutna skatten. För helåret redovisade 
koncernen en skatteförlust om 22 TEUR (+43). 

Nettoresultat 
Koncernen redovisade en nettoförlust om 6 365 TEUR (3 150) för 
fjärde kvartalet, en minskning om 3 215 TEUR. 

För 2021 uppgick nettoförlusten till 15 472 TEUR (10 277), en 
ökning om 5 195 TEUR. 

Eget kapital och skulder 
Per den 31 december 2021 uppgick eget kapital för koncernen till 
159,7 MSEK och soliditeten var 97,9 procent, samma som per den 
30 september 2021. 

Per 31 december 2021 hade koncernen inga räntebärande skulder. 

Kassaflöde och likviditet 
Det negativa kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick 
under kvartalet till 11 472 TEUR (10 364).  

Per 31 december 2021 hade Implantica likvida medel uppgående till 
132,7 MEUR. 

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

1 Justerat bruttoresultat i relation till nettoomsättning. Där justerat bruttoresultat definieras som 
nettoomsättning minus kostnad för sålda varor, plus avskrivning av utvecklingskostnader. 
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KONCERNENS DELÅRSRAPPORT 
FINANSIELLA RAPPORTER 

Koncernens resultaträkning i sammandrag 
Okt–dec Ja Jan–dec 

i tusen EUR 2021 2020 2021 2020 

Nettoomsättning 107  26  387  152  

Kostnad för sålda varor 

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

Övriga kostnader för sålda varor (10) (2) (27) (5) 

Summa kostnad för sålda varor (317) (309) (1 254) (1 232) 

Bruttoförlust (210) (283) (867) (1 080)

Forsknings- och utvecklingskostnader (not 4) (1 806) (1 520) (6 343) (2 386) 

Allmänna och administrativa kostnader (1 974) (1 547) (5 931) (7 224) 

Övriga intäkter -  -  -  49  

Rörelseförlust (3 990) (3 350) (13 141) (10 641) 

Finansiella intäkter 122  802  684  1 219  

Finansiella kostnader (1 573) (187) (2 993) (898) 

Förlust före inkomstskatter (5 441) (2 735) (15 450) (10 320) 

Inkomstskatter (924) (415) (22) 43 

Periodens förlust (6 365) (3 150) (15 472) (10 277) 

Hänförligt till 

ägare av Implantica AG (6 254) (3 150) (15 361) (10 277) 

Innehav utan bestämmande inflytande (111) - (111) -

Periodens förlust (6 365) (3 150) (15 472) (10 277) 

Resultat per aktie (not 5) 

Resultat per A-aktie före och efter utspädning (EUR) (0,09) (0,05) (0,23) (0,20) 

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

Okt–dec Ja Jan–dec 

i tusen EUR 2021 2020 2021 2020 

Periodens förlust (6 365) (3 150) (15 472) (10 277) 

Övrigt totalresultat 

  Omvärdering av nettopensionsskulden (148) 4 (112) 106

  Relaterade inkomstskatter 18  (1) 14 (13) 

  Summa poster som inte ska återföras i resultaträkningen (130) 3 (98) 93

  Omräkningsdifferenser 4 746  (142) 5 611 (485) 

  Summa poster som senare kan återföras i resultaträkningen 4 746 (142) 5 611 (485) 

Övrigt totalresultat för perioden, efter skatt 4 616 (139) 5 513 (392) 

Summa totalresultat för perioden (1 749) (3 289) (9 959) (10 669) 

Hänförligt till  

ägare av Implantica AG (1 638) (3 289) (9 848) (10 669) 

Innehav utan bestämmande inflytande (111) - (111) -

Summa totalresultat för perioden (1 749) (3 289) (9 959) (10 669) 
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Koncernens rapport över finansiell ställning i sammandrag 
31 dec 

i tusen EUR 2021 2020 

TILLGÅNGAR 

Omsättningstillgångar 

Likvida medel 84 333  97 511  

Kundfordringar 13  23  

Övriga kortfristiga fordringar 476  307  

Varulager 137  182  

Finansiella omsättningstillgångar 48 403  -  

Summa omsättningstillgångar 133 362 98 023 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 233  90  

Nyttjanderättstillgångar 91  197  

Immateriella anläggningstillgångar (not 4) 28 467  17 341  

Uppskjuten skattefordran 978  968  

Summa anläggningstillgångar 29 769 18 596 

Summa tillgångar 163 131 116 619 

SKULDER OCH EGET KAPITAL 

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder - 4

Finansiella skulder 92  113  

Finansiella skulder att betala till majoritetsägaren 273  -  

Övriga kortfristiga skulder 2 849  1 422  

Summa kortfristiga skulder 3 214 1 539 

Långfristiga skulder 

Finansiella skulder - 86 

Pensionsskulder 229  108  

Summa långfristiga skulder 229 194 

Summa skulder 3 443 1 733 

Eget kapital 

Aktiekapital (not 6) 129 137  120 187  

Kapitalreserver (not 6) 370 548  206 503  

Omräkningsdifferenser (not 6) 5 160  (451) 

Balanserade vinstmedel (344 226) (211 353) 

Summa eget kapital hänförligt till ägare av Implantica AG 160 619 114 886 

Innehav utan bestämmande inflytande (931) -

Summa eget kapital 159 688 114 886 

Summa skulder och eget kapital 163 131 116 619 
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Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag 
Jan–dec 

i tusen EUR 2021 2020 

Periodens förlust (15 472) (10 277) 

Justeringar för 

Avskrivningar och nedskrivningar 1 412  1 444  

Finansiella intäkter (684) (1 219) 

Finansiella kostnader 2 993  898  

Inkomstskatter 22  (43) 

Aktierelaterade ersättningar 228  149  

Övrigt finansiellt resultat (20) (15) 

Förändring av pensionsskulder (2) 48 

Övriga ej kassapåverkande poster (137) (79) 

Förändringar i nettorörelsekapital 

Minskning/(ökning) av kundfordringar 10  24  

Minskning/(ökning) av övriga kortfristiga fordringar (81) (605) 

Minskning/(ökning) av varulager 45  76  

(Minskning)/ökning av leverantörsskulder (4) 2

(Minskning)/ökning av övriga kortfristiga skulder 218  (767) 

Nettokassa (utflöde) från den löpande verksamheten (11,472) (10 364) 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar (164) (31) 

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar (not 4) (5,277) (1 718) 

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

Nettokassa (utflöde) från investeringsverksamheten (51,609) (1 749) 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

Bruttolikvid från kapitalökning (not 6) 59 075  119 325  
Kostnader hänförliga till kapitalökning (not 6) (2 899) (3 392) 

Tillskott av MedicalTree Swiss AG Group 22  - 

Fusion med Implantica MediSwiss AG 38  - 

Amortering av leasingskulder  (113) (114) 

Erlagd ränta (631) (110) 

Avkastning från finansiella skulder - 5 710

Amortering av finansiella skulder (7 441) (12 434) 

Nettokassa (inflöde) från finansieringsverksamheten 48 051 108 985 

Nettoökning av likvida medel (15 030) 96 872 

Påverkan från valutakursförändringar på likvida medel 1 852  605  

Likvida medel per 1 januari 97 511  34  

Likvida medel vid periodens slut 84 333 97 511 
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital i sammandrag 

Jan–dec 2021 

i tusen EUR 

Aktie- 
kapital 

Kapital- 
reserver  

Omräknings- 
differenser 

Balanserade 
vinstmedel Summa 

Innehav 
utan 

bestämman
de 

inflytande 

Summa 
eget kapital 

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

Periodens förlust hänförlig till bolagets  
ägare 

-  -  -  (15 361) (15 361) (111) (15 472) 

Övrigt totalresultat (netto) -  -  5 611  (98) 5 513  -  5 513  

Summa totalresultat (netto) - - 5 611 (15 459) (9 848) (111) (9 959) 

Bruttolikvid från kapitalökning (not 6) 8 950  50 125  -  -  59 075  -  59 075  

Kostnader hänförliga till kapitalökning (not 6) - (2 899) -  -  (2 899) -  (2 899) 

Tillskott av MedicalTree Swiss AG Group - 116 790 -  (117 642) (852) (820) (1 672) 

Fusion med Implantica MediSwiss AG - 29 -  -  29  -  29  

Aktierelaterade ersättningar -  -  -  228  228  -  228  

Summa transaktioner med aktieägare 8 950 164 045 - (117 414) 55 581 (820) 54 761 

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

Jan–dec 2020 

i tusen EUR 
Aktie- 

kapital1) 
Kapital- 

reserver  
Omräknings- 

differenser 
Balanserade 
vinstmedel 

Summa 
eget kapital 

Utgående balans per 31 december 2019 84 073 128 740 34 (201 318) 11 529 

Periodens förlust hänförlig till bolagets ägare -  -  - (10 277) (10 277) 

Övrigt totalresultat (netto) -  -  (485) 93 (392) 

Summa totalresultat (netto) - - (485) (10 184) (10 669) 

Bruttolikvid från börsnoteringen 36 114  83 211  -  -  119 325  

Kostnader hänförliga till börsnoteringen - (3 392) -  -  (3 392) 

Egetkapitalandel av övrig långfristig finansiell skuld till aktieägare - (2 056) -  -  (2 056) 

Aktierelaterad ersättning -  -  - 149 149  

Summa transaktioner med aktieägare 36 114 77 763 - 149 114 026 

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

1) Implantica AG registrerades den 7 februari 2020 (se årsredovisning 2020). 
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NOTER

NOT 1 Allmän information 
Implantica AG (”bolaget”) har sitt säte i Landstrasse 1,  
9490 Vaduz, Liechtenstein. Denna delårsrapport i sammandrag 
(”delårsrapport i sammandrag”) för räkenskapsåret 2021 består av 
bolaget och dess dotterföretag (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 
dotterföretag (se årsredovisning 2020). Den 17 september 2021 
fusionerades Implantica AG och Implantica MediSwiss AG. 

Denna delårsrapport godkändes för publicering av bolagets styrelse 
den 17 februari 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 2020 (”de senaste 
finansiella rapporterna”) då denna delårsrapport inte omfattar 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 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 2020. 

Det fanns inga nya standarder eller ändringar av befintliga 
standarder som har en väsentlig påverkan på koncernens 
delårsrapport. 

11



NOT 4 Immateriella anläggningstillgångar 
Jan–dec 

i tusen EUR 2021 2020 

Redovisat värde, netto per 1 januari 17 341 16 911 

Nyinvesteringar jan–sep 3 635  1 427  

 2 426  291  

 (949) (967) 

 (312) (321) 

 6 325  -  

Omräkningsdifferenser 1  -  

Redovisat värde, netto per 31 december 28 467 17 341 

För fjärde kvartalet redovisades forsknings- och 
utvecklingskostnader om 1 806 TEUR helår: 6 343 TEUR) i 
resultaträkningen eftersom villkoren för aktivering av immateriella 
anläggningstillgångar för dessa kostnader inte är uppfyllda. 

NOT 5 Resultat per aktie 
Okt–dec Jan–dec 

i tusen EUR 2021 2020 2021 2020 

Periodens förlust hänförlig till ägare av Implantica AG (6 254) (3 150) (15 361) (10 277) 

Vägd genomsnittlig andel av A-aktiekapital i det totala aktiekapitalet 83,7% 82,1% 83,4% 76,9% 

Vägd genomsnittlig andel av B-aktiekapital i det totala aktiekapitalet 16,3% 17,9% 16,6% 23,1% 

A-aktier 

Periodens förlust hänförlig till innehavare av A-aktier (5 232) (2 586) (12 809) (7 905) 

Vägt genomsnittligt antal utestående A-aktier 57 646 573  51 649 407  56 549 999  38 583 509 

(Förlust) per A-aktie före och efter utspädning (EUR) (0,09) (0,05) (0,23) (0,20) 

B-aktier 

Periodens förlust hänförlig till innehavare av B-aktier (1 022) (564) (2 552) (2 372) 

Vägt genomsnittligt antal B-aktier 1 125 000 000  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) (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 aktiebaserade ersättningar har inte beaktats i 
beräkningen av resultat per aktie efter utspädning för A-aktier för 
räkenskapsåret 2021 och 2020 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 
eget kapitalstruktur som om aktiespliten hade skett i början av den 
tidigaste redovisade perioden. 

Per 30 mars 2020 röstade bolagsstämman för en aktiesplit 2,5 mot 1. 
Följaktligen har vägt genomsnittligt antal utestående aktier under alla 
redovisade perioder justerats (multiplicerats med 2,5) för att 
återspegla bolagets eget kapitalstruktur som om aktiespliten hade 
skett i början av den tidigaste redovisade perioden. 

Påverkan från omorganisationen av kapitalet 
Även om bolaget registrerades den 7 februari 2020 beräknas 
resultatet per aktie som om bolaget var registrerat i början av den 
tidigaste redovisade perioden i enlighet med den övergripande 
redovisningsprincipen för omorganisationer av kapitalet (se 
årsredovisning 2020).

Nyinvesteringar okt–dec 

Avskrivningar jan–sep 

Avskrivningar okt–dec

Tillskott av MedicalTree (not 8)
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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). 

Under perioden förändrades antalet aktier enligt följande: 

Jan–dec 

A-aktier B-aktier

i antal aktier 2021 2020 2021 2020 

Emitterade per 1 januari 53 211 537 - 56 250 000 - 

Emitterade för apportegendom - 13 500 000 - 22 500 000 

Aktiesplit - 20 250 000 1 068 750 000  33 750 000 

Börsnotering exklusive överteckningsoption - 16 923 076 - - 

Överteckningsoption - 2 538 461 - - 

Kapitalökning 4 900 000 - -  - 

Emitterade per 31 december 58 111 537 53 211 537 1 125 000 000 56 250 000 

Den 27 april 2021 ökade Implantica AG aktiekapitalet från 
120 187 TEUR till 129 137 TEUR genom en riktad nyemission om 
4 900 000 A-aktier till ett nominellt värde om 2,00 CHF styck. 
Skillnaden om 47 226 TEUR mellan bruttolikviden om 59 075 TEUR 
minus transaktionskostnader om 2 899 TEUR och det nominella 
värdet om 8 950 TEUR (9 800 CHF) redovisas i kapitalreserver. 

Den 17 september 2021 röstade den extra bolagsstämman för att 
genomföra en aktiesplit av B-aktierna 20 mot 1. 

Omräkningsdifferenser 
Under perioden oktober–december 2021 steg kursen EUR/CHF från 
0,923 till 0,968. Som ett resultat av det redovisade koncernen en total 
vinst om 4 746 TEUR (helår: 5 160 TEUR) i övrigt totalresultat 
hänförligt till valutaomräkning av utlandsverksamheternas finansiella 
rapporter och nettoinvesteringar i utlandsverksamheter. 

NOT 7 Händelser efter rapportperiodens 
slut 

Det finns inga händelser efter rapportperiodens slut. 

13



ÖVRIGT 

Telefonkonferens 
Implantica kommer att hålla en telefonkonferens den 
18 februari 2022, kl. 15.00 (CET) 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-q4-2021

Telefonnummer 
SE: +46 8 505 583 75 
UK: +44 3 333 009 270 
US: +1 646 722 49 57 

Finansiell kalender 

6 april 2022 Årsredovisning 2022 
10 maj 2022 Årsstämma 
11 maj 2022 Delårsrapport Q1 2022 
23 augusti 2022 Delårsrapport Q2 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 kan skilja sig väsentligt från dessa. Utöver de faktorer som 
uttryckligen har kommenterats skulle det faktiska 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 får försäkringstäckning eller omfattas 
av andra ersättningsprogram, kliniska studier som 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: +41 (0)41 539 19 02 (växel) 
E-post: peter.forsell@implantica.com

Andreas Öhrnberg, CFO 
Telefon: +41 (0)41 539 19 02 (växel) 
E-post: andreas.oehrnberg@implantica.com

Implantica AG 
Landstrasse 1 
9490 Vaduz 
Liechtenstein 

www.implantica.com 
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