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Resultat och ställning
Delårsrapport i sammandrag ( belopp inom parantes motsvarande period 2008 )
Omsättning under perioden
Resultat efter finansiella poster
Kassa och bank
Resultat per aktie

577 tkr ( 797 tkr)
– 4 995 tkr (-9 937 tkr)
3 816 tkr (1 154 tkt)
-0.014 kr

Väsentliga händelser under perioden
• Bolaget börsnoterades på AktieTorget den 18 juni 2009.
• Partner-avtal har slutits med Hair Clinic REVE 21 (”REVE”) för den
japanska marknaden inkluderande order på 175 system. REVE
finansierar även den regulatoriska godkännande-processen i Japan med
en budget på MSEK 8 -10.
• Uppbyggnaden av internationella säljkanaler har fortsatt planenligt och
idag finns ett starkt nät klart i Asien.
• Utvecklingen av den nya generationen DigniCap har slutförts.
• Docent Nils Stormby tillträdde som styrelseledamot vid den ordinarie
bolagsstämman den 2 mars.
• Ett modifierat DigniCap-system avsett för nedkylning av hjärnan har
installerats på UMAS, universitets sjukhuset i Malmö. Detta system
kommer att prövas på patienter med stroke och hjärtstillestånd.

Västentliga händelser efter periodens utgång
• Samarbetet med Hair Clinic REVE 21 har fördjupats i form av att de
investerat i Dignitana, påbörjat en analys av möjligheten till samarbete på
andra marknader. Vidare har en due diligence av en produktionspartner i
Japan påbörjats att ytterligare pressa kostnader och långsiktigt
ytterligare förbättra kvalitet och funktion på bolagets produkter.
• Första order i Sydkorea. Lansering kommer ske i samband med ”Global
Breast Cancer Conference 2009 – the 7th Biannual Meeting of the Asian
Breast Cancer Society”. På mötet presenteras resultaten från en japansk
studie med DigniCap på 200 cancerpatienter. Denna kliniska
undersökning har starkt bidragit till bolagets framgångar i Japan
• Första serie produktion av den nya DigniCap klar för leverans till kund i
september.
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Kommande finansiella rapporter
•
•

Delårsrapport, januari-september 2009:
Bokslutskommuniké 2009:

2009-11-18
2010-02-18

Information om verksamheten
Dignitana bedriver verksamhet inom området medicinteknik. Dignitana har utvecklat ett
patenterat skalpkylningssystem, 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. Dignitana har initierat olika undersökningar för att på vetenskaplig bas
söka evaluera den psykologiska effekten av användandet av DigniCap.

Kommentarer från Martin Waleij VD Dignitana AB (publ)
Vi på Dignitana har under första halvåret 2009 fokuserat på tre huvudområden
•
•
•

Utveckling, testning och validering av den nya generationen av DigniCap™-systemet
i samarbete med nyckelkunder.
Börsintroduktion på Aktietorget med notering av bolagets aktie den 18 juni 2009.
Uppbyggnad av internationella säljkanaler.

Produktionsprocessen påbörjades i mars 2009 med beställning av material till den första
produktionssatsen av kylsystemet.
DigniCap™-systemet består av ett kylsystem, DigniC 3 ( en central kyl och styrenhet ) som
är kopplat till silikon-hättor som sätts på patientens skalp under cytostatika behandling Den
nya versionen, DigniC 3 har ett förbättrat kylsystem och silikonhättor som dessutom har ett
lägre tillverkningspris.
Produktionsprocessen påbörjades i mars 2009 med beställning av material till den första
produktionssatsen av kylsystemet.
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Valideringen av den första serien av DigniC 3 medförde korrigering av elektronik och
förändringar och förbättringar av mjukvara. Detta ledde till att den första serieproducerade
produktionssatsen kunde godkännas den 26 augusti. Kostnaderna för detta har reglerats
genom garantivillkor från Kitron
Dignitanas produkt DigniCap™.röner ett stort intresse på de definierade nyckelmarknaderna
trots det allmänna konjunkturläget i världen. Detta visas inte minst av det distributörsavtal
bolaget slöt med Hair Clinic REVE 21 i april för den japanska marknaden.

Personal
Antalet anställda i bolaget uppgick per 30 juni 2009 till 5 (3) 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 driver en handelsplattform som
benämns MTF (Multilateral Trading Facility). Den 30 juni 2009 uppgick antalet aktier i
bolaget till 350 333 419. 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.
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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. Detta är bolagets första delårsrapport vilken är
lämnad för årets första 6 månader. Från och med nästa delårsrapport kommer rapporten
innehålla det senast kvartalet och året till rapportdatumet.

Avlämnande av delårsrapport
Lund, den 26 augusti 2009
Dignitana AB (publ)
Styrelsen
Hans Åke Henriksson
Docent Nils Stormby
Mats Forsman
Maria Wiklund Karlsson

Styrelseordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
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Dignitana AB (publ)
Org nr 556730-5346
2009-01-01 2009-06-30

2008-01-01 2008-06-30

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

576 975

797 100

Summa intäkter

576 975

797 100

-735 278
-1 616 421
-2 006 437

-116 230
-1 482 882
-1 517 565

-194 717
-936 603

-287 342
0

Summa rörelsens kostnader

-5 489 456

-3 404 019

Rörelseresultat

-4 912 481

-2 606 919

Resultaträkning

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Avskrivning Ny Dignicap

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från andelar i koncernföretag
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

5 301
-88 466

-55 430

Summa resultat från finansiella investeringar

-83 165

-7 330 500

Resultat efter finansiella poster

-4 995 646

-9 937 419

Årets resultat/Periodens resultat

-4 995 646

-9 937 419

-7 275 070
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Dignitana AB (publ)
Org nr 556730-5346

Balansräkning

2009-06-30

2008-06-30

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för forsknings- och
utvecklingsarbeten och liknande arbeten
Beräknad avskrivning nya Dignicap
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

9 800 045
-936 603

3 684 232

808 974

327 156

Aktier i dotterbolag

696 410
9 672 416

4 707 798

1 975 300
1 444 000

2 828 110
11 000

646 754
710 512
177 868
187 956
5 142 390

227 210
753 320
0
252 155
1 500 000
5 571 795

Kassa och bank

3 816 330

1 154 025

Summa omsättningstillgångar

8 958 720

6 725 820

18 631 136

11 433 618

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Råvaror och förnödenheter
Förskott till leverantörer
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Skattefordran
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Fordran pågående nyemission

Summa tillgångar
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Dignitana AB (publ)
Org nr 556730-5346
Balansräkning

2009-06-30

2008-06-30

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (350.333.419st aktier à nom 0,01
kr)
Ej registrerad riktad emission Japan 1 MKR

3 603 334

1 337 310

3 603 334

1 337 310

14 634 967
-4 995 646
9 639 321

8 845 834
7 500 000
-9 937 419
6 408 415

13 242 655

7 745 725

Långfristiga skulder
Skulder till koncernföretag

3 500 000

0

Summa långfristiga skulder

3 500 000

0

587 008
485 219
157 102
659 152

968 232
1 891 000
137 507
691 154

1 888 481

3 687 893

18 631 136

11 433 618

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Pågående nymemission
Årets / Periodens förlust

Summa eget kapital

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

Summa eget kapital och skulder

