DELÅRSRAPPORT 1 januari – 30 Sep 2010

Resultat och ställning
Delårsrapport i sammandrag ( belopp inom parantes motsvarande period 2009 )
Omsättning under perioden
Resultat efter finansiella poster
Kassa och bank
Resultat per aktie

4 041 tkr
-8 564 tkr
225 tkr
-1,46 kr

( 886 tkr)
(-6 131 tkr)
(1 787 tkr)
(-1,70 kr)

Väsentliga händelser under perioden
•

•
•

Bolagets omsättning ökar med 356 % mot motsvarande period 2009.
Bolagets genomsnittliga aktiekurs under kvartalet uppgick till 15,11 SEK / aktie.
Fem kliniker i Sverige har investerat i den nya generationen av DigniCap.

• Dignitana AB (publ) har tillsammans med sin distributör i Nederländerna Cara
C´air tecknat ett avtal om finansiering av DigniCap system för den publika
holländska marknaden med välgörenhetsorganisationen Roparun.

• Bolaget har tecknat distributörer för Singapore och Turkiet.
•

•

Ett dotterbolag BrainCool AB med fokus på nedkylning av hjärnan har bildats
med syfte att ta fram olika modeller för hjärnkylning för stroke- och hjärtstopp
patienter.
Vid det första konverteringstillfället för de utestående teckningsoptionerna
tecknade sig 77 811 aktier med stöd av 77 811 teckningsoptioner.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
•

Samarbetsavtal med University of California, San Fransisco (UCSF) och initiering
av den första amerikanska kliniska undersökningen för att motverka kemoterapiinducerat håravfall. Undersökningen syftar primärt till att demonstrera säkerhet
och tolerabilitet vid användning av DigniCapTM.

•
•

Order om fem system för Saudiarabien
Dignitana etablerar verksamhet i England i nära samarbete med brittisk kliniker.

Kommande finansiella rapporter
•

Bokslutskommuniké 2010

2011-02-26

Information om verksamheten
Dignitana bedriver verksamhet inom området medicinteknik. Dignitana har utvecklat ett
patenterat medicinskt kylningssystem, DigniCap™ som reducerar risken för håravfall vid
kemoterapi. Vidare bedriver Dignitana utveckling av Bolagets befintliga DigniCap™-system
för att ta fram ytterligare användningsområden för systemet, och utveckling av produkter
relaterade till DigniCap™.
Dignitanas målsättning är att bli marknadsledande och de facto standard i världen inom
skalpkylning, för att motverka håravfall vid kemoterapi.
DigniCap™ -systemet bidrar väsentligt till patienternas välbefinnande i en mycket svår
situation. Det förmedlar en del i en positiv självvärdering , som tillsammans
med genomförande av åtgärder för optimal livskvalitet och aktiv livsföring visats vara av
stor betydelse . Därmed kan individens immunsystem också stärkas som en del i kroppens
försvar mot cancern.

Kommentarer från Martin Waleij VD Dignitana AB (publ)
Vår produkt DigniCap möter stort intresse internationellt och bolagets framgångar med att
studier i USA har startat gynnar oss även på andra marknader.
Bolagets fokus ligger på internationell etablering av den nya generationen av DigniCap™systemet. Systemet är nu i klinisk användning i bl.a. Skandinavien, Singapore, Turkiet
Ryssland, Tyskland, Frankrike, Spanien, Colombia, Jordanien, Saudi Arabien.
Dignitana har under 2010 etablerat sig med en egen verksamhet i Storbritannien och har
snabbt nått stora framgångar. Vi gör bedömningen att den brittiska marknaden 2011 kommer
att vara en av de eller den största marknaden för DigniCap.
Under det första kvartalet 2011 räknar Dignitana med att på en av de mest betydelsefulla
cancerkongresserna presentera kliniska resultat från bl.a USA, England, Japan, Saudiarabien
men även Tyskland som ytterligare kommer förstärka bolagets tillväxt och expansion.
Den regulatoriska studien i Japan har ännu inte kunna startas efter ytterligare frågeställningar
från MHWD och vår distributörs målsättning är att starta studien under första kvartalet 2011,
varför Dignitana bedriver en mer aktiv medverkan i den Japanska regulatoriska processen.
Dignitana kommer under att 2010 uppnå order om över MSEK 10, men på grund av en
komponentbrist råder för stunden viss osäkerhet om huruvida vi kommer att hinna producera
och leverera allt innan årets slut, vilket medför att en del av försäljningen kan komma att
faktureras det första kvartalet 2011. Målsättningen för 2011 är att öka omsättning till MSEK
24.

Personal
Antalet anställda i bolaget uppgick per 30 september 2010 till 7 (5) personer.

Framtidsutsikter
Vi ser positivt på den framtida marknaden för DigniCap™-systemet vilket har bekräftats av
tydliga signaler i form av avtal och beställningar från marknaden. Vidare är Dignitanas
teknologi intressant att utvärdera även inom andra applikationsområden.
Dignitana kommer att befinna sig i en intensiv produktlanseringsfas med fluktuerande
försäljning från kvartal till kvartal. Framtida kapitaliseringar kan komma ske för att nå alla
definierade huvudmarknader som USA.

Aktien
Aktien i Dignitana AB (publ) listades den 18 juni 2009 på AktieTorget, som är ett
värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och som driver en handelsplattform
som benämns MTF (Multilateral Trading Facility). Antalet aktier i bolaget uppgår till
5 843 195 stycken per den 30 september. Det finns ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt
till andel i bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en röst på bolagsstämma.

Granskning av revisorer
Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Principer för delårsrapportens godkännande
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd. I det fall det saknas ett allmänt råd har i förekommande fall vägledning hämtats
från Redovisningsrådets rekommendationer.

Avlämnande av delårsrapport
Lund, den 18 november 2010
Dignitana AB (publ) - Styrelsen
Hans Åke Henriksson
Johan Stormby
Mats Forsman
Bengt Furberg
Jörgen Eriksson

Styrelseordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot

Dignitana AB, publ
556730-5346

2010-01-01 - 2010-09-30

2009-01-01 - 2009-09-30

4 041 397

886 482

1 767 261
4 588 316
3 604 257

1 050 352
2 451 819
3 047 433

1 964 096

334 093

Summa rörelsens kostnader

11 923 931

6 883 697

Rörelseresultat

-7 882 533

-5 997 215

Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande
resultposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

23 784
705 381

4 750
138 650

Summa resultat från finansiella poster

681 597

133 900

Resultat efter finansiella poster

-8 564 130

-6 131 115

Årets förlust

-8 564 130

-6 131 115

Resultaträkning
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

Dignitana AB
556730-5346

Balansräkning
Tillgångar

2010-09-30

2009-09-30

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa anläggningstillgångar

8 484 573

10 642 250

623 986

732 132

9 108 558

11 374 382

4 011 310
1 000 000
5 011 310

2 115 261
500 000
2 615 261

2 954 795
222 241
278 949

718 236
597 077
144 412

294 056

944 000

3 750 041

2 403 725

224 796

1 786 605

8 986 147

6 805 591

18 094 706

18 179 973

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror
Förskott till leverantörer

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuella skattefordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

Dignitana AB
556730-5346

Balansräkning

2010-09-30

2009-09-30

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital:
Aktiekapital (5 843 195 st aktier a' kvotvärde
1kr)

5 843 195

3 603 334

38 153 962
-2 496 048
-24 570 236
-8 564 130
2 523 548

29 532 004
-1 151 286
-13 796 212
-6 131 115
8 453 391

Summa eget kapital

8 366 743

12 056 725

Långfristiga skulder
Skulder till koncernföretag

4 500 000

3 500 000

Summa långfristiga skulder

4 500 000

3 500 000

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 116 424
0
2 776 385
1 335 154

1 711 948
0
173 800
737 500

Summa kortfristiga skulder

5 227 963

2 623 248

18 094 706

18 179 973

Fritt eget kapital:
Överkursfond
Emissionskostnader
Balanserad vinst eller förlust
Årets förlust

Summa eget kapital och skulder

