
Inbjudan till teckning av aktier i 

ScandiDos
Mars 2014

 
Inför listning på First North



2  Information Memorandum

Detta Informationsmemorandum (”Memorandum”)har upprät-
tats med anledning av erbjudandet att teckna aktier i ScandiDos 
inför upptagande till handel av ScandiDos aktie på NASDAQ OMX 
First North. Erbjudandet omfattar 1 500 000 aktier som erbjuds till 
allmänheten i Sverige till teckningskursen 14,50 kr per aktie (”Erbju-
dandet”). Vid full teckning uppgår Erbjudandet till21,75] mkr.

Detta Memorandum utgör ej ett prospekt eftersom Erbjudandet un-
derstiger 2,5 miljoner euro. Med prospekt avses vad som definieras 
enligt bestämmelserna i lagen (1991:980) om handel med finansi-
ella instrument, Europaparlamentets och Rådets direktiv 2003/71/
EG (”Prospektdirektivet”) och EU-kommissionens förordning (EG) 
nr 09/2004. Memorandumet har inte granskats eller godkänts och 
registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna 
i 2 kap. 25 och 26 §§ lagen om handel med finansiella instrument. 

Med ”ScandiDos” eller ”Bolaget” avses i det följande ScandiDos AB 
(publ), organisationsnummer 556613-0927 inklusive dotterbolag. 
Med ”Euroclear” avses Euroclear Sweden AB, organisationsnummer 
556112-8074.

Tillämplig lagstiftning 
För Memorandumet och Erbjudandet gäller svensk rätt. Tvist med 
anledning av detta Memorandum, Erbjudandet och därmed sam-
manhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol 
exklusivt.

Investerare hemmahörande utanför Sverige 
ScandiDos har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åt-
gärder för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra 
jurisdiktioner än Sverige. Inga aktier får erbjudas, tecknas, säljas 
eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA förutom i enlighet 
med ett undantag från registreringskraven i United States Securi-
ties Act från 1933 (”Securities Act”). Erbjudandet riktar sig inte till 
personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, 
Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där 
deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra 
åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandumet får följ-
aktligen inte distribueras i eller till något land eller någon jurisdik-
tion där distribution eller erbjudandet enligt detta Memorandum 
kräver sådana åtgärder eller strider mot reglerna i sådant land res-
pektive sådan jurisdiktion. Teckning och förvärv av aktier i strid med 
ovanstående begränsningar kan vara ogiltig. Personer som mottar 
exemplar av detta Memorandum måste informera sig om och följa 
sådana restriktioner. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra 
brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) 
lämnas inget erbjudande till allmänheten av aktier i andra länder 
än Sverige. I andra medlemsländer i EES som har implementerat 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG (”Prospekt-
direktivet”) kan ett erbjudande av aktier endast lämnas i enlighet 
med undantag i Prospektdirektivet samt varje relevant implemen-
teringsåtgärd (inklusive åtgärd för implementering av Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2010/73/EU).

Att investera i aktier 
En investering i aktier är förenad med vissa risker (se avsnittet 
”Riskfaktorer”). När investerare fattar ett investeringsbeslut måste 
de förlita sig på sin egen bedömning av ScandiDos och Erbjudandet 
enligt detta Memorandum, inklusive föreliggande sakförhållanden 
och risker. Inför ett investeringsbeslut bör potentiella investerare 
anlita sina egna professionella rådgivare samt noga utvärdera och 

överväga investeringsbeslutet. Investerare får endast förlita sig 
på informationen i detta Memorandum samt eventuella tillägg till 
detta Memorandum.

Framåtriktad information och marknadsinformation                                                        
Memorandumet innehåller viss framåtriktad information som 
återspeglar ScandiDos aktuella syn på framtida händelser samt 
finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, 
”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som 
innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveck-
ling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, 
utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin 
natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhets-
faktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och om-
ständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti 
avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan 
komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad 
information.

Faktorer som kan medföra att ScandiDos framtida resultat och 
utveckling avviker från vad som uttalas i framåtriktad information 
innefattar, men är inte begränsade till, de som beskrivs i avsnittet 
”Riskfaktorer”. Framåtriktad information i detta Memorandum 
gäller endast per dagen för Memorandumets offentliggörande. 
ScandiDos lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdate-
ringar eller revideringar av framåtriktad information till följd av 
ny information, framtida händelser eller liknande omständigheter 
annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Marknadsinformation och information från tredje part 
Memorandumet innehåller information om ScandiDos bransch 
inklusive marknadsdata och prognoser som har hämtats från ett 
flertal källor såsom branschpublikationer och andra aktörer. Bo-
laget bedömer att de externa källorna är tillförlitliga men kan inte 
garantera att de är korrekta och fullständiga. Utöver information 
från externa källor innehåller Memorandumet uppskattningar och 
bedömningar som är Bolagets egna. Dessa har inte verifierats av 
oberoende experter och Bolaget kan inte garantera att en extern 
aktör skulle göra motsvarande bedömningar.

Finansiella och legala rådgivare 
Redeye AB är finansiell rådgivare samt certified adviser och Advo-
katfirman Lindahl KB är legal rådgivare i samband med Erbjudandet 
och har biträtt ScandiDos vid upprättandet av Memorandumet. Då 
all information i Memorandumet härrör från ScandiDos friskriver 
sig Redeye AB och Advokatfirman Lindahl KB sig från allt ansvar mot 
såväl nytillkommande som befintliga aktieägare i ScandiDos och 
avseende andra direkta eller indirekta ekonomiska konsekvenser till 
följd av investerings- eller andra beslut som helt eller delvis grundas 
på uppgifterna i detta Memorandum.  Aqurat Fondkommission 
agerar emissionsinstitut i samband med Erbjudandet.

Tvist och offentliggörande 
Tvist som uppkommer med anledning av innehållet i detta Memo-
randum skall avgöras av svensk domstol exklusivt. Memorandumet 
finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.scandidos.se, på Red-
eyes hemsida, www.redeye.se samt på Aqurat Fondkommissions 
hemsida, ww.aqurat.se

VIKTIG INFORMATON
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ERBJUDANDET I  
SAMMANDRAG
Styrelsen i ScandiDos har den 28 februari beslutat genomföra 
en nyemission av aktier riktad till allmänheten i syfte att spri-
da aktieägandet i Bolaget. Nyemissionen omfattar maximalt 
1 500 000 aktier som erbjuds till kursen 14,50 kronor per 
aktie. Sammantaget väntas nyemissionen inbringa 21,75 mkr 
före transaktionskostnader. 

Styrelsen i ScandiDos har ansökt om godkännande för upp-
tagande av Bolagets aktie till handel på NASDAQ OMX First 
North. Preliminär första dag för handel på NASDAQ OMX 
First North är den 11 april 2014.

Teckningskurs:   
14,50 kronor per aktie

Minsta post för teckning   
350 aktier motsvarande 5 075 kronor

Teckningstid:    
3 till 21 mars 2014

Beräknat datum för offentliggörande av utfall: 
26 mars 2014

Beräknad dag för betalning:   
1 april 2014

Antal erbjudna aktier:       
1 500 000 

Emissionsbelopp:    
21,75 mkr

Bolagsvärdering, pre money:  
147,5 mkr

Preliminär första handelsdag:    
11 april 2014

Kortnamn för aktien:   
SDOS

ISIN-kod    
SE0005768124

Viktiga datum 
Bokslutskommuniké – 13 juni 2014 
Årsstämma – 28 augusti 2014

       INNEHÅLLSFÖRTECKNING

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte samma ju-
ridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som 
ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering 
i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en certified 
adviser som övervakar att reglerna efterlevs. NASDAQ OMX Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First 
North.
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RISKFAKTORER
Vid bedömning av ScandiDos framtida utveckling är det av 
vikt att beakta de riskfaktorer som är förknippade med Bo-
lagets affärsverksamhet, dess finansiella situation, samt dess 
aktie och nyemission.  

Nedan beskrivs riskfaktorer som bedöms ha betydelse för 
Bolagets framtida utveckling. I den nedanstående redovisnin-
gen är riskfaktorerna inte rangordnade efter betydelse.  
Avsnittet riskfaktorer är inte uttömmande, samtliga faktorer 
kan av naturliga skäl inte förutses eller beskrivas i detalj, 
varför en samlad utvärdering även måste innefatta övrig 
information i detta Memorandum samt en allmän omvärlds-
bedömning.

Risker förknippade med affärsverksamheten

Marknadsrisk 
Marknaden för strålterapi domineras av ett fåtal globala 
aktörer. Det är av vikt att ScandiDos hård- och mjukvara 
är kompatibla med dessa aktörers befintliga och framtida 
produkter. Det är därför av yttersta vikt att ScandiDos fortsät-
ter att investera i forskning och utveckling av sina produkter 
och tjänster.

Marknaden för strålterapi är också beroende av offentliga 
medel. Andra prioriteteringar avseende offentliga medel till 
strålterapi eller minskad kapacitet i det offentliga systemet 
att finansiera strålterapi skulle leda till en minskad marknad 
för ScandiDos produkter.  

Strålterapi anses i dag vara den främsta behandlingsformen 
för många typer av cancer. Även om strålterapi av cancer 
utvecklas till att bli allt effektivare och säkrare kan det inte 
uteslutas att alternativa behandlingsformer av cancer i fram-
tiden i vissa fall kan ersätta strålterapi, vilket skulle ha en 
negativ inverkan på ScandiDos försäljning och resultat.

Tillstånd och godkännanden 
ScandiDos är beroende av att bolagets produkter svarar 
upp mot de krav som ställs av kundernas godkännandeför-
faranden och ersättningssystem inom sjukvården. Godkän-
nandeprocessen för medicintekniska produkter varierar 
mellan länder och sjukvårdssystem, vilket innebär att det 
finns en osäkerhet kring hur mycket resurser som ScandiDos 
kommer att behöva avsätta för att tillgodose kraven på god-
kännande. Det kan inte heller garanteras att Bolaget kommer 
att kunna erhålla eller bibehålla sådana tillstånd. 

Produktkvalitet 
Bristande kvalitet i ScandiDos produkter skulle kunna leda till 
att skadeståndsanspråk avseende produktansvar riktas mot 
Bolaget. Skadeståndsanspråk skulle i sin tur kunna leda till att 
bolagets finansiella stabilitet skulle påverkas negativt.  

Forskning & Utveckling 
ScandiDos investerar löpande betydande belopp i utvecklin-

gen av hård- och mjukvara för att utveckla sitt erbjudande. 
Det finns en risk att Bolaget fattar felaktiga investeringsbeslut 
avseende produktutveckling, vilket skulle hämma Bolagets 
utveckling. 

Partners 
På vissa geografiska marknader använder sig ScandiDos av 
partners för sin försäljning. Avbrutna samarbeten eller svag 
utveckling hos samarbetspartners kan få negativa effekter på 
Bolagets försäljningsutveckling.

Konkurrenter  
Det finns en risk att ScandiDos konkurrenter genom aggres-
siv prissättning tar marknadsandelar på marknader som är 
viktiga för ScandiDos. Om resursstarka aktörer skulle välja att 
fokusera på de segment som ScandiDos är aktivt inom kan 
det resultera i en hårdare konkurrens med svagare utveckling 
för ScandiDos som följd. 

Produktion 
Produktionen av ScandiDos produkter är beroende av ett 
antal leverantörer och partners. Det finns en risk att under-
leverantörerna inte klarar av att leverera de produkter 
som ScandiDos efterfrågar, vilket skulle påverka Bolagets 
försäljning negativt. 

Medarbetare 
Inom ScandiDos, som är ett bolag med 28 anställda, finns ett 
antal nyckelpersoner som är viktiga för verksamheten. Me-
darbetarriskerna består i att en eller flera av nyckelpersoner-
na skulle lämna Bolaget och att den förlorade kompetensen 
skulle hämma bolagets utveckling.

Immateriella rättigheter 
I sin verksamhet är ScandiDos beroende av egenutvecklade 
metoder och produkter. Flertalet av Bolagets immateriella 
rättigheter skyddas av patent eller andra upphovsrättsliga 
skydd. Det kan dock inte uteslutas att konkurrenter kopierar 
Bolagets teknologi. Att driva rättsprocesser för att skydda de 
immateriella rättigheterna riskerar att både bli kostsamt och 
ta ledningens fokus från Bolagets verksamhet. 

Finansiella risker

Valuta-, ränte-, och likviditetsrisk 
ScandiDos har försäljning i ett flertal olika valutor, exempel-
vis euro och amerikanska dollar. Intäkterna matchas inte av 
samma valutor på kostnadssidan som domineras av svenska 
kronor. Detta medför en valutakursrisk. Vidare tar Bolaget 
en kreditrisk vid leverans av produkter och tjänster till sina 
kunder. 

Bolagets redovisade resultat påverkas också av valutakurs-
förändringar när de utländska dotterbolagens resultat 
omräknas till svenska kronor. Vidare påverkas koncernens 
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totalresultat när tillgångar och skulder i de utländska bolagen 
räknas om till svenska kronor. 

ScandiDos kassaflöde är ojämnt fördelat över året, med en 
tyngdpunkt i fjärde kvartalet (februari-april), vilket medför en 
likviditetsrisk i Bolaget.

Ytterligare finansieringsbehov 
Historiskt har Bolaget haft en balanserad tillväxtstrategi som 
endast krävt begränsad tillgång till extern finansiering. Det 
finns dock ingen garanti för att nytt kapital kan anskaffas om 
behov skulle uppstå, att det kan anskaffas på fördelaktiga 
villkor, eller att sådant kapital skulle vara tillräckligt för att 
finansiera verksamheten enligt planerna. 

Risker relaterade till aktien och Erbjudandet

Aktiens utveckling 
Aktieägande är alltid förknippat med risk och risktagande. 
Eftersom en aktieinvestering både kan stiga och sjunka i 
värde är det inte säkert att en investerare får tillbaka inves-
terat kapital. Både aktiemarknadens generella utveckling och 
aktiekursens utveckling för specifika bolag är beroende av en 
rad faktorer, flera av vilka enskilda bolag inte har möjlighet 
att påverka. Investeringar i aktier bör därför föregås av en 
noggrann analys.

Faktorer som kan komma att påverka kursutvecklin-
gen i ScandiDos aktie inkluderar förändringar i Bolagets 
försäljning, resultat och finansiella ställning, förändringar i 

aktiemarknadens förväntningar om framtida vinster och ut-
bud och efterfrågan på Bolagets aktie. Kursutvecklingen för 
Bolagets aktie kan också påverkas av faktorer som är utanför 
Bolagets kontroll såsom konkurrenters aktiviteter och ut-
vecklingen på marknaden för Bolagets produkter och tjän-
ster. ScandiDos kan inte förutsäga på vilket sätt investerarnas 
intresse för Bolaget kommer att utvecklas och inga garantier 
kan lämnas för att en aktiv och likvid marknad för handel i 
Bolagets aktie kommer att föreligga.

Framtida försäljning av större aktieposter samt ytterligare 
nyemissioner  
Betydande försäljningar av aktier som genomförs av större 
aktieägare, liksom en allmän marknadsförväntan om att 
ytterligare emissioner kommer att genomföras, kan också 
påverka kursen på Bolagets aktie negativt. En emission av 
aktier skulle leda till en utspädning av ägandet för aktieägare 
som av någon anledning inte kan delta i en sådan emission. 
Detsamma gäller om emissioner riktas till andra än befintliga 
aktieägare.

Framtida utdelning 
ScandiDos har hittills inte lämnat någon utdelning till ak-
tieägarna. Någon utdelning för de nästkommande åren är 
inte heller planerad. Så länge inga utdelningar lämnas kom-
mer en investerares avkastning enbart vara beroende av 
aktiekursens framtida utveckling.
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INBJUDAN TILL TECKNING 
Styrelsen i ScandiDos har den 28 februari beslutat genomföra en nyemission av aktier riktad till allmänheten i syfte att spri-
da aktieägandet i Bolaget. Nyemissionen omfattar maximalt 1 500 000 aktier som erbjuds till kursen 14,50 kronor per aktie. 
Sammantaget väntas nyemissionen inbringa 21,75 mkr före transaktionskostnader1. 

Styrelsen i ScandiDos har för avsikt att ansöka om godkännande för upptagande av Bolagets aktie till handel på NASDAQ 
OMX First North. Preliminär första dag för handel på NASDAQ OMX First North är den 11 april 2014.

Erbjudandet omfattar aktier motsvarande, vid full teckning, 12,9 procent av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget efter ge-
nomförd emission. Det befintliga antalet aktier i ScandiDos uppgår idag till 10 171 070. Styrelsens beslut att emittera aktier 
baseras på det bemyndigande att emittera maximalt 1 800 000 aktier som en extra bolagsstämma beslutade om den 10 
februari 2014.

I samband med förestående listningen på NASDAQ OMX First North har ScandiDos två grundare och störste ägare, Görgen 
Nilsson och Ingemar Wiberg, samt Bolagets styrelseordförande, Per Carendi, förbundit sig genom s.k. lock-up avtal att inte 
avyttra sina befintliga aktier i Bolaget inom en period om tolv månader från första handelsdagen. Sammantaget omfattar 
avtalen om lock-up 4 622 090 aktier motsvarande 39,6 procent av antalet aktier I Bolaget efter Erbjudandet.

För ytterligare information hänvisas till detta Memorandum som har upprättats av styrelsen för ScandiDos med anledning 
av Erbjudandet och upptagande till handel av Bolagets aktie på NASDAQ OMX First North. Styrelsen i ScandiDos är ansvarig 
för innehållet i detta Memorandum. Styrelsen i ScandiDos försäkrar att den har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för 
att säkerställa att uppgifterna i detta Memorandum, så vitt den känner till, överensstämmer med faktiska förhållanden och 
att ingenting är utelämnat som väsentligen skulle kunna påverka den bild av ScandiDos som presenteras i Memorandumet. 

Härmed inbjuds allmänheten och institutionella investerare att teckna aktier i Bolaget i enlighet med villkoren för Erbjudan-
det som återfinns i detta Memorandum. 

Uppsala 28 februari 2014

Styrelsen i ScandiDos AB (publ)

1  Transaktionskostnaderna i samband med Erbjudandet och upptagande till handel av Bolagets aktie på First North uppgår till omkring 2,0 mkr.
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BAKGRUND OCH MOTIV
ScandiDos är väl positionerat inom kvalitetssäkring av strålterapi och står inför en intressant utveckling. Under de se-
naste åren har Bolaget investerat betydande resurser i produktutveckling och under 2014 kommer flera produkter att 
lanseras, vilket innebär en väsentlig breddning av produktportföljen. Den viktigaste produktlanseringen är Delta4AT som 
innebär att ScandiDos kan adressera ett nytt segment inom kvalitetssäkring. 

De nya produkterna stärker ScandiDos tillväxtmöjligheter både på kort och lång sikt. ScandiDos verkar på en global 
marknad och för att nå en betydande och uthållig tillväxt krävs också att Bolaget ökar sina resurser inom försäljning och 
marknadsföring. 

För att kunna möta kundernas krav på snabb leverans behöver ScandiDos hålla ett lager av färdiga produkter, vilket 
medför en betydande rörelsekapitalbindning. Lanseringen av nya produkter tillsammans med Bolagets tillväxtstrategi 
förväntas öka behovet av rörelsekapital. 

Genom den förestående Erbjudandet tillförs ScandiDos 21,75 mkr före transaktionskostnader. Genom Erbjudandet 
tillförs ScandiDos expansionskapital som möjliggör en offensiv tillväxtstrategi samt finansierar ett ökat rörelsekapitalbe-
hov.

ScandiDos verkar i en dynamisk bransch där det finns möjligheter att expandera till ytterligare segment. Genom att 
ScandiDos aktie ansluts till NASDAQ OMX First North och Bolaget får tillgång till aktiemarknaden stärks Bolagets möj-
ligheter att genomföra potentiella framtida förvärv eller delta i strukturaffärer.

Genom listningen av Bolagets aktie skapas också likviditet för befintliga och nytillkommande aktieägare. Tillgången till 
aktiemarknaden möjliggör dessutom att ScandiDos, över tiden, kan tillföras ytterligare ägare som stärker Bolaget i dess 
utveckling. En spridning av ägandet och marknadsanslutning av aktien är ett naturligt steg för ScandiDos som har en 
positiv inverkan på Bolagets utveckling. Vidare bedöms listningen på NASDAQ OMX First North ha en positiv effekt på 
Bolagets relationer med samarbetspartner, kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter. 

För ytterligare information hänvisas till detta Memorandum som upprättats av styrelsen i ScandiDos med anledning av 
Erbjudandet och listningen av Bolagets aktie på NASDAQ OMX First North. Styrelsen för ScandiDos är ansvarig för infor-
mationen i Memorandumet och härmed försäkras att alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa 
att uppgifterna i Memorandumet, såvitt Bolagets styrelse känner till, överensstämmer med de faktiska förhållandena 
och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.

Uppsala 28 februari 2014

Styrelsen i ScandiDos AB (publ) 
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VD-ORD
ScandiDos har sedan starten 2002 utvecklats till att bli en 
ledande aktör inom kvalitetssäkring av den moderna strålter-
apin med avancerad mätteknik och beräkningsmetoder. Bo-
laget har levererat produkter till strålterapikliniker i fler än 40 
länder världen över. Över 400 system av den första produk-
ten, Delta4 phantom, har levererats med stor framgång. 

Under 2014 kommer ScandiDos att komplettera sin produkt-
portfölj med två helt nya produkter som gör att vi kommer 
att kunna adressera nya segment inom kvalitetssäkring. 
Med de nya produkterna gör vi en betydande breddning 
av produktportföljen som innebär att vi kan tillhandahålla 
lösningar för kvalitetssäkring genom hela behandlingskedjan 
inom strålterapi. Med de nya produkterna stärker vi vår posi-
tion som den ledande leverantören av kvalitetsäkringsutrust-
ning för modern strålterapi.

Vi ser framtiden an med stor tillförsikt då vi har mycket 
goda kunskaper om behoven på marknaden och vi vet att 
vi adresserar dessa på bästa sätt med våra nya produkter. 
En av de nya produkterna har även potentialen att öppna 
dörren för ScandiDos att ta en viktig roll i den framväxande 
behandlingstekniken adaptiv strålterapi. Detta är ett mycket 
spännande område där vi direkt kan vara med och ytterligare 
förbättra kureringen vid strålbehandling av cancer.

I våra kontakter med cancerkliniker världen över ser vi ett 
stort intresse för våra nya produkter. Vi har under de senaste 
fyra månaderna demonstrerat Delta4AT , vår nya produkt för 
kvalitetssäkring under strålbehandling, för potentiella kunder 
på samtliga kontinenter och gensvaret har varit odelat posi-
tivt. Delta4AT är unik på så sätt att den är den första produk-
ten på marknaden som med hög noggrannhet kan mäta och 
kvalitetssäkra den levererade stråldosen under pågående 
behandling.

Under de senaste fem åren har ScandiDos vuxit med i ge-
nomsnitt 41% om året. Med de nya produkterna lägger vi 
grunden till fortsatt stark tillväxt i bolaget och därigenom 
etablera en hög och uthållig lönsamhet. Vårt tillväxtmål är att 
växa med minst 30 procent per år under kommande femår-
speriod.

Genom den förestående emissionen i samband med listning 
på NASDAQ OMX First North stärker vi vår finansiella ställn-
ing och får de resurser vi behöver för vår tillväxtsatsning. Att 
marknadsansluta vår aktie är ett naturligt steg för ScandiDos. 

Som publikt bolag kommer vi att få bättre frihetsgrader att 
vidareutveckla bolaget både organiskt och via förvärv.

Vi ser fram emot en spännande utveckling under de kom-
mande åren och med detta vill jag bjuda in till teckning av 
aktier i ScandiDos inför vår listning på First North.

Uppsala den 28 februari 2014

Görgen Nilsson, VD och grundare av ScandiDos
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Erbjudandet  
Allmänheten och institutioner inbjuds härmed att teckna 
aktier i ScandiDos under perioden från och med den 3 mars 
2014 till och med den 21 mars 2014 till en teckningskurs 
om 14,50 SEK. Courtage utgår ej.

Anmälan om teckning av aktier  
Teckning av aktier skall ske genom ifyllande och underteck-
nande av anmälningssedel och skall under teckningsperio-
den inges till Aqurat Fondkommission på nedanstående 
adress.

Minsta teckningspost är 350 aktier vilket motsvarar 5 075 
kronor och därefter ska teckning ske i jämna poster om 100 
aktier.

Ifylld anmälningssedel skall vara Aqurat Fondkommission 
tillhanda senast kl 15:00 den 21 mars 2014. Anmälningssed-
lar som sänds per post bör avsändas i god tid före sista da-
gen i teckningsperioden. Styrelsen i ScandiDos förbehåller 
sig rätten att förlänga teckningsperioden. För det fall beslut 
om förlängning av teckningstiden fattas skall Bolaget genom 
pressmeddelande informera marknaden om detta senast 
den 21 mars 2014. Det är endast tillåtet att insända en (1) 
anmälningssedel per tecknare. För det fall flera anmäln-
ingssedlar insändes kommer endast den senast inkomna att 
beaktas. Tidigare anmälningssedlar från samma part kom-
mer således att lämnas utan avseende. Ofullständig eller 
felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan 
avseende. Inga tillägg och ändringar får göras i den på an-
mälningssedeln tryckta texten. 

Aqurat Fondkommission AB 
Ärende: ScandiDos 
Box 7461 
103 92 Stockholm  
Besöksadress: Målargatan 7 
Telefon: 08-684 05 800 
Telefax: 08- 684 08 801 
Email: info@aqurat.se (inskannad anmälningssedel)

Observera att anmälan är bindande. 

Den som anmäler sig för teckning av aktier måste ha ett 
VP-konto eller en depå hos bank eller annan förvaltare till 
vilken leverans av aktier kan ske. Personer som saknar VP-
konto eller depå måste öppna ett VP-konto eller en depå 
hos en bank eller ett värdepappersinstitut innan anmäln-
ingssedel inlämnas till Aqurat. Observera att detta kan ta 
viss tid. Anmälningssedlar och Memorandum finns tillgäng-
ligt på Bolagets hemsida www.scandidos.com samt på 
Aqurat Fondkommissions hemsida www.aqurat.se. 

Tilldelning  
Tilldelning av aktierna i ScandiDos kommer att beslutas av 
Bolagets styrelse.

Målet med tilldelningen är att skapa en bred aktieägarbas 
och en spridning av aktierna i enlighet med spridningskraven 
på NASDAQ OMX First North. Tilldelningen är ej beroende av 
när under anmälningstiden anmälan inkommit. I händelse 
av överteckning kan tilldelning komma att ske med ett lägre 
antal aktier än vad anmälan avser, alternativt helt komma att 
utebli. Utöver ovanstående kommer Bolagets styrelse beakta 
investerare som särskilt kan bidra med strategiska värden för 
Bolaget. 

Besked om tilldelning  
Besked om tilldelning erhålls i form av en avräkningsnota 
vilken beräknas skickas ut omkring den 26 mars 2014. Infor-
mation kommer ej att skickas till dem som ej tilldelats aktier. 

Betalning  
Betalning skall ske i enlighet med utsänd avräkningsnota. 
Likvid skall erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdan-
det av avräkningsnotan. Om likvid ej erläggs i rätt tid kan 
aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljning-
spriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset 
enligt detta Erbjudande, kan den vilken ursprungligen erhållit 
tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller 
delar av mellanskillnaden. 

Leverans av aktier 
Så snart betalning av tecknade aktier har skett levereras 
aktier till det VP-konto eller den depå som angivits på an-
mälningssedeln. I samband med detta erhåller tecknaren en 
VP-avi med bekräftelse på att inbokning av aktier har skett på 
dennes VP-konto. Aktieägare vilka har sitt aktieinnehav regi-
strerat på en depå hos bank eller fondkommissionär erhåller 
information från respektive förvaltare. 

Upptagande till handel  
Styrelsen för ScandiDos har beslutat att ansöka om att  
Bolagets aktie skall upptas till handel på NASDAQ OMX 
First North under kortnamnet SDOS och med ISIN-kod 
SE0005768124. Preliminär första dag för handel i Scandi-
Dos aktie är den 11 april 2014, under förutsättning av ett 
godkännande av NASDAQ OMX First North. Samtliga aktier 
i ScandiDos avses upptas till handel. En förutsättning för 
ett godkännande är att Bolaget uppfyller spridningskraven. 
Spridningskraven på First North innebär att ScandiDos måste 
ha tillräckligt många aktieägare med ett innehav värt minst 
500 euro samt att minst 10 procent av aktierna i Bolaget skall 
anses vara i allmän ägo.

VILLKOR OCH ANVISNINGAR
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Offentliggörande av utfallet i emissionen 
Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats och omkring 
den 26 mars 2014 kommer Bolaget att offentliggöra utfallet 
av Erbjudandet. Offentliggörandet kommer att ske genom 
pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolagets hem-
sida. 

Rätt till utdelning  
De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på 
den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter 
det att nyemissionen har registrerats på Bolagsverket och 
aktierna införts i aktieboken hos Euroclear. Eventuell utdel- 
ning betalas ut efter beslut av bolagsstämman. Utbetalning-
en ombesörjes av Euroclear eller för förvaltarregistrerat 
innehav i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Rätt 
till utdelning tillfaller den som på den av bolagsstämman 
fastställda avstämningsdagen var registrerad som aktieägare 
i den av Euroclear förda aktieboken.

Övrig information 
Erbjudandet är villkorat av att inga omständigheter inträffar 
som kan medföra att tidpunkten för nyemissionens genom-
förande bedöms som olämplig. Sådana omständigheter kan 
exempelvis vara av ekonomisk, finansiell eller politisk art 
och kan avse såväl omständigheter i Sverige som utomlands 
liksom att intresset för att delta i nyemissionen av styrelsen i 
Bolaget bedöms som otillräckligt. Styrelsen kommer i sådana 
fall inte att fullfölja nyemissionen.
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ScandiDos tillhandahåller lösningar för kvalitetssäkring vid 
strålbehandling av cancer. Cancer är den näst vanligaste död-
sorsaken efter hjärt- och kärlsjukdomar och omkring 14 mil-
joner människor diagnostiserades med cancer och 8 miljoner 
avled av sjukdomen under år 20122. Drygt 40 procent av de 
diagnostiserade patienterna återfanns i utvecklade länder. 

Det finns omkring 200 former av cancer varav de vanligaste 
är bröst-, lung-, kolorektal- och prostatacancer. De vanligaste 
behandlingsformera för cancer är strålbehandling, kirurgi 
och cellgiftsbehandling. Dessa tre behandlingsmetoder an-
vänds i princip vid all cancerbehandling och det är vanligt att 
en patient behandlas med en kombination av behandlings-
metoder. Omkring hälften av alla cancerpatienter får behan-
dling med strålterapi, andelen varierar dock mellan länder. I 
Nordamerika är strålterapi en väl etablerad behandlingsform 
där mer än 60 procent av alla cancerpatienter får strålbe-
handling. I Europa är andelen mellan 30 och 50 procent 
beroende på land och i Japan är motsvarande siffra mellan 
25 och 30 procent3..

Marknaden för strålbehandling av cancer består av 7 676 
cancerkliniker med rotationsterapi globalt4. Strålbehandling 
sker med en linjäraccelerator som är en avancerad maskin 
som levererar strålning i patienten. 

Enligt ScandiDos uppfattning finns det omkring 10 800 in-
stallerade linjäracceleratorer i världen varav omkring 40 
procent återfinns i Nordamerika som är den mest utvecklade 
marknaden.  
 
2 IARC 2012
3 Elektas marknadsuppskattningar
4 IAEA

MARKNADSBESKRIVNING

3D-CRT
3D-CRT (Three Dimensional Conformal Radiation 
Therapy) är att betrakta som den första moderna 
formen av strålterapi och introducerades under 
90-talet. Tekniken bygger på att strålens form anpas-
sas till tumörens utformning i varje vinkel genom att 
en s.k. MLC (Multiblads kollimator), motoriserade 
volframblad som sitter framför strålkällan, begränsar 
strålfältet till patienten. 3D-CRT är idag en standard-
behandling.

IMRT
IMRT (Intensity Modulated Radiation Therapy) är en 
teknik som introducerades runt 2000. Den bygger 
på att strålen delas upp i fasta bestålningsvinklar, 
projektioner, och ges i segment med varierande in-
tensitet och form. IMRT möjliggör en ökad precision 
där tumören kan ges en högre stråldos samtidigt 
som strålningen av frisk vävnad kan reduceras. Nack-
delen med tekniken är att den är tidskrävande att ge. 
Tekniken har, tack vare höga ersättningsnivåer från 
försäkringsbolagen, haft stort genomslag i USA, där 
omkring 40 procent av all behandling sker med IMRT. 
Tekniken är etablerad i övriga världen men inte i sam-
ma utsträckning som i USA. 

Den underliggande tillväxten inom strålterapi utgörs av en 
ökning av antalet diagnosticerade cancerfall världen över. 
Det finns flera faktorer som driver en ökad incidens av can-
cer. Cancer är vanligast i åldersgruppen över 60 år och en 
åldrande befolkning leder till ökad förekomst av cancer. An-
dra påverkande faktorer är livsstilsrelaterade faktorer såsom 
övervikt, rökning och fysisk inaktivitet. Den snabbaste öknin-
gen av cancer sker i Asien och utvecklingsländer där anam-
mandet av västerländska vanor och en allt större befolkning 
över 60 år driver på en ökning av antalet cancerfall. Samti-
digt är den ekonomiska tillväxten stark och sjukvårdssyste-
men byggs ut. I dag står Kina och andra utvecklingsländer för 
majoriteten av tillväxten i antalet linjäracceleratorer. 

Utvecklingen av strålterapi av cancer 
Utvecklingen inom strålterapi av cancer har tagit viktiga 
steg framåt under det senaste decenniet där det har intro-
ducerats nya och mer avancerade strålbehandlingsmetoder. 
Utmaningen vid strålterapi av cancer är att leverera en hög 
stråldos i tumören så att den slås ut och samtidigt undvika 
att bestråla omkringliggande vävnader. För att åstadkomma 
detta bestrålas tumören från olika vinklar så att dosen 
koncentreras till tumören. De nya metoderna syftar till att 
leverera en högre stråldos med ökad precision och samtidigt 
minska dosen till frisk vävnad.

I början av 2000-talet introducerades intensitetsmodulerad 
(IMRT) strålterapi som innebär att strålen kan delas upp 
i segment med olika intensitet och form. Med IMRT kan 
strålens form och intensitet anpassas efter tumörens ut-
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formning och en ökad precision kan uppnås.  Vid IMRT be-
strålas patienten stegvis med en strålkälla som roterar kring 
patienten. Det senaste steget inom rotationsterapi är VMAT 
som liknar IMRT men där strålningen sker kontinuerligt un-
der strålkällans rotation runt patienten. Fördelen med VMAT 
är att behandlingen kan ske mycket snabbare, vilket medför 
att fler patienter kan behandlas per linjäraccelerator. 

Ytterligare en framväxande behandlingsform är bildstyrd 
terapi (IGRT) där bildgivande system integreras i behandling-
en. Genom att avbilda tumören under behandlingen kan 
förändringar i tumören och patientens anatomi registreras 
och patientens position kan anpassas så att precisionen i 
behandlingen förbättras. Nästa steg inom utvecklingen är 
adaptiv strålterapi, vilket innebär att strålningen till pati-
enten justeras under behandlingen med hänsyn till tidigare 
bestrålning.

Strålbehandling – en komplex process 
Strålbehandling är en komplex process som involverar 
flera avancerade system. Det första steget är att patienten 
diagnosticeras med cancer och tumören undersökts och 
kartläggs med bildgivande system såsom CT, MR eller PET. I 
nästa steg ordinerar läkaren en strålbehandling av tumören. 
Därefter skapas en strålplan, dosplanering, som uppfyller 
läkarens krav på vad som skall behandlas och hur stor strål-
dos som behöver levereras. 

När dosplaneringen är klar genomförs simuleringar och 
analyser för att säkerställa att patienten kommer att träffas 
korrekt av den behandlande strålen, marginalerna är små 
och noggrannheten måste vara hög. Parallellt med simu- 
leringen genomförs kompletterande beräkningar samt sk 
kallad Pre Treatement Verification för att säkerställa att rätt 

 
IGRT och adaptiv strålterapi 
IGRT (Image Guided Radiation Terhapy) innebär att 
bildgivande system används för att verifiera tumörens 
form och position inför varje behandlingsfraktion. 
Ambitionen framöver är att använda tekniken för att 
avbilda tumören vid varje behandlingstillfälle.  Informa-
tionen kan användas vid s.k. adaptiv strålterapi vilket 
innebär ytterligare ett steg där behandlingsprogram-
met anpassas efter förändringar i tumören.Adaptiv 
strålterapi är ett framväxande område där det för när-
varande bedrivs omfattande forskning och utveckling.

VMAT
VMAT (Volumetric Modulated Arc Therapy) är en vida-
reutveckling av IMRT och 3D-CRT och utförs på samma 
linjäracceleratorer men med skillnaden att patienten 
bestrålas kontinuerligt samtidigt som strålkällan 
roterar runt patienten. Skillnaden mot 3D-CRT är att 
strålen inte enbart avgränsas till tumörområdet utan 
att den även intensitetsmoduleras på likande sätt som 
vid IMRT. Fördelen med tekniken är att den är mycket 
snabb. Genom VMAT kan antalet patienter som be-
handlas per dag och maskin ökas. VMAT tekniken är 
avancerad och därmed också komplex vilket medför 
att kvalitetssäkring är oerhört viktigt. Detta i sig gör att 
kvalitetssäkringen måste vara bra men också snabb för 
att inte bli en flaskhals i verksamheten.

Linjäraccelerator från Varian
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stråldos levereras till rätt del av patienten. Slutligen behan-
dlas patienten. Själva behandlingen sker oftast i flera frak-
tioner där en patient exempelvis får behandling en gång per 
dag under flera veckors tid. Efter avslutad behandling sker 
uppföljning för att fastställa huruvida cancern har slagits ut 
eller om ytterligare behandling krävs.

Vid strålbehandling interagerar flera komplexa system i en 
integrerad behandlingskedja. Linjäracceleratorn är en central 
del i kedjan och utgör vanligtvis den största investeringen 
för en strålterapiklinik. Dosplaneringssystemet och andra 
programvaror har också en central roll för att uppnå en 
fungerande behandling och ett effektivt patientflöde för 
kliniken.

Kvalitetssäkring – ScandiDos segment 
ScandiDos utvecklar mätsystem för kvalitetssäkring eller 
QA (Quality Assurance) i samband med strålterapi. Scandi-
Dos produkter används inför och under behandling för att 
säkerställa att den planerade behandlingen ger den förvän-
tade stråldosen till patientens tumör samt att inte kritiska 
organ överdoseras och därmed kan allvarliga avvikelser eller 
felbehandlingar undvikas. ScandiDos produkter kan även 
användas som en integrerad del i utformningen av adaptiv 
behandling.

De nya behandlingsteknikerna inom strålterapi har result-
erat i en ökad effektivitet och precision. De nya behan-

dlingsteknikerna har samtidigt ökat kraven på noggrannhet 
för att undvika att frisk vävnad och intilliggande organ inte 
utsätts för höga stråldoser med risk för biverkningar. Sedan 
introduktionen av strålterapi har det funnits ett behov av 
kvalitetssäkring och det finns idag ett flertal metoder att säk-
erställa att linjäracceleratorn levererar den tilltänkta stråldos-
en samt att behandlingsprogrammet följer den framräknade 
dosplanen. Det finns idag både hård- och mjukvarubaserade 
system som mäter eller beräknar utfallet i en behandling 
eller simulering och jämför med det planerade behandlings-
programmet.

ScandiDos är banbrytande inom strålterapi genom att tillhan-
dahålla mätsystem, som med sin noggrannhet och snabbhet, 
ger fysiker och läkare det kvitto som behövs för att våga ta i 
bruk moderna mer komplexa behandlingsmetoder.

I och med introduktionen av avancerad rotationsterapi så-
som IMRT och VMAT har komplexiteten i att uppmäta och 
beräkna den levererade stråldosen ökat betydligt. Vid VMAT 
levereras en intensitetsmodulerad stråldos i tre dimensioner 
i en kontinuerlig behandling, vilket ställer stora krav på QA-
systemet. Med introduktionen av adaptiv strålterapi ökas 
komplexiteten ytterligare. ScandiDos har ledande kompetens 
inom dosimetri (uppmätning av stråldoser) och QA.

Marknadsstrukturen inom strålterapi av cancer 
Systemen som används inom strålterapi av cancer är omfat-

Diagnostisering
Patienten undersöks och tumörens 
art och utbredning fastställs samt 
avbildas

Ordination
Läkaren ordinerar behandling med 
strålterapi

Dosplanering
Dosplan utformas utifrån ordina-
tion och bilder

Simulering
När dosplaneringen är klar simuleras 
och kontrolleras behandlingsprogamet 
och patientens position bestäms

Behandling
Patienten behandlas med strålning i 
fraktioner

Uppföljning
Uppföljning för att fastställa huruvida 
tumören är borta

Planering Förberedelser Behandling

 

Behandlingsflöde 
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tande och komplexa. En central del är linjäracceleratorerna 
som vanligtvis kostar mellan 15 och 30 mkr beroende på hur 
avancerade de är. Strålterapimarknaden domineras av Varian 
och Elekta som tillhandahåller linjäracceleratorer, mjukvaror 
och kompletterande system.  Varian och Elekta har tillsam-
mans omkring 90 procent av marknaden för linjäraccelera-
torer. ScandiDos bedömer att den globala marknaden för 
system för strålbehandling av cancer uppgår till omkring 6 
miljarder USD varav omkring hälften utgörs av linjäraccelera-
torer och resterande del av mjukvaror och kompletterande 
hårdvaror.

Trenden i branschen är att Varian och Elekta har expanderat 
genom förvärv och tagit en allt större del av behandlingsked-
jan. Förvärven har skett av bolag med dosplaneringssystem 
och produkter inom intilliggande segment. I och med att Var-
ian och Elekta dominerar marknaden har de ett avgörande 
inflytande över standarder och utformning av system och 
metoder. För övriga mindre aktörer i branschen är det viktigt 
att anpassa sina produkter och affärsmodeller efter hur de 
två branschledarna agerar. Exempel på mindre aktörer är de 
svenska noterade bolagen Raysearch, som tillhandahåller 
system för optimering av stråldosen och dosplanering, samt 
C-Rad, som tillhandahåller system för patientövervakning i 
samband med strålterapi.

Inom segmentet kvalitetssäkring och dosimetri har Varian 
och Elekta en begränsad närvaro. Inom området finns ett 
antal aktörer specialiserade på kvalitetssäkring och dosime-
tri. Exempel på bolag är det tysk-belgiska bolaget IBA vars 
dosimetriverksamhet omsätter ca 500 mkr. IBA är en noterad 
koncern som omsätter omkring 2 000 mkr och är aktivt inom 
protonterapi och andra segment inom strålterapi. Ytterligare 
en aktör inom segmentet är det privatägda amerikanska 
bolaget Sun Nuclear Corporation samt det tyska privatägda 
bolaget PTW (Physikalisch-Technische Werkstätten).

Upphandlingen av system för kvalitetssäkring och dosimetri 
sker vanligtvis i samband med att cancerklinikerna upphand-
lar nya linjäracceleratorer.  ScandiDos bedömning är att det 
säljs omkring 1 100 linjäracceleratorer per år och att för 
omkring 65 % av dessa är det aktuellt att upphandla mer 
avancerade system för kvalitetssäkring. Utifrån antalet sålda 
linjäracceleratorer har ScandiDos uppskattat sin årliga ad-
resserbara marknad till omkring 150 MUSD.

Delta4 phantom monterat på HexaMotion
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ScandiDos är ett ledande företag inom kvalitetssäkring av 
avancerad strålterapi av cancer. Bolaget erbjuder system som 
med hög noggrannhet uppmäter och analyserar stråldosen 
inför och under pågående strålbehandling. Bolagets produk-
ter hjälper strålterapiklinikerna att säkerställa att den levere-
rade ståldosen till patienten uppfyller målen för den avsedda 
behandlingen samt identifiera eventuella avvikelser.

Bolaget grundades 2002 av personer med erfarenhet av 
produktutveckling inom kvalitetssäkring och strålterapi. Den 
första produkten lanserades 2006 och sedan dess har över 
400 system levererats till strålterapikliniker världen över. 
Bolaget är baserat i Uppsala och har 28 anställda och finns 
representerat med dotterbolag i USA (ScandiDos Inc.)och 
Kina (Beijing ScandiDos Technology Ltd Co.). Genom egen 
säljorganisation och tillsammans med partner tillhandahåller 
ScandiDos produkter till strålterapikliniker på samtliga större 
marknader i världen.

 
Historik 
ScandiDos grundades 2002 av Görgen Nilsson och Ingemar 
Wiberg som båda varit verksamma i Scanditronix inom prod-
uct management respektive marknadsföring och försäljning. 
Scanditronix var ett framstående svenskt bolag inom dosime-
tri och kvalitetssäkring för cancerterapi. År 1999 förvärvades 
Scanditronix av belgiska IBA.

De första åren fokuserade ScandiDos på forskning och 
produktutveckling. För att tidigt generera intäkter i bolaget 
var ScandiDos inledningsvis även återförsäljare av  
SunNuclear och PTWs produkter på den skandinaviska 
marknaden. Förutom intäkter bidrog återförsäljarverksam-
heten till att ScandiDos bibehöll kontakter med stråltera-
pikliniker och skapade kännedom om bolaget. Efter att 
ScandiDos lanserat sina första egna produkter upphörde 
återförsäljarverksamheten.

2006 – Delta4 phantom för IMRT lanseras

2008 – Delta4 phantom för VMAT lanseras, dotterbolag 
etableras i USA

2009/2010 – ScandiDos expanderar internationellt och intäk-
terna växer

2011 – Distributionsavtal med Varian och Elekta som möjlig-
gör att de två marknadsledande aktörerna kan inkludera 
ScandiDos produkter när de säljer strålterapisystem

2013 – ScandiDos etablerar filial i Kina

2013 – lansering av HexaMotion för den framväxande    
tekniken Adaptiv strålterapi

ScandiDos egenutvecklade detektor

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Vision
ScandiDos skall bidra till en bättre cancervård och ökad tillförlitlighet 
inom strålbehandling genom innovativa lösningar som bidrar till en 
individanpassad behandling som är säker och effektiv.

Målsättning
Målsättningen är att etablera ScandiDos som den ledande leve-
rantören av lösningar för kvalitetssäkring inför såväl som under strål-
behandling. Bolaget skall ligga i teknologiutvecklingens framkant och 
tillhandahålla produkter för de senaste och mest avancerade tekniker-
na inom strålterapi.

ScandiDos har som målsättning att växa med mer än 
30 procent per år under den kommande femårsperio-
den



Produktutveckling 
Ända sedan starten har produktutveckling varit i fokus för 
ScandiDos. Av dagens 28 anställda arbetar 9 med forskning 
och utveckling.      
 
Grunden i ScandiDos är ett gediget kunnande om dosimetri 
och strålterapi. Bolaget besitter idag en omfattande kompe-
tens inom systemdesign, elektronik, mekanik och mjukvaru-
utveckling.

ScandiDos tillhandahåller system bestående av både hård-
vara och mjukvara som fullt ut kan integreras med stråltera-
pisystemen från de ledande aktörerna. Tekniken i bolagets 
produkter baseras på egenutvecklad mätelektronik och 
halvledardetektorer. Komponenterna i ScandiDos produkter 
tillverkas av elektronikleverantörer och halvledartillverkare i 
Sverige och Asien, sammansättningen sker hos kontraktstill-
verkare i Sverige.  

ScandiDos produkter baseras på ett egenutvecklat och 
patenterat koncept för mätning av strålning med hög nog-
grannhet. Bolagets mätkoncept och detektorteknik omfattas 
av flera patent varav det längsta sträcker sig fram till 2030.  

All produktutveckling i ScandiDos har skett i nära samar-
bete med ledande strålterapikliniker, vilket bidragit till att 
produkterna har kunnat anpassas efter kundernas krav på 
funktionalitet och användarvänlighet. Samarbetet med 
strålterapikliniker har medfört att ScandiDos har ett starkt 
stöd av flera tongivande kliniker samt att det har publicerats 
flera vetenskapliga artiklar kring användandet av bolagets 
produkter.

Delta4 – en plattform för kvalitetssäkring från 
diagnostik till behandling 
ScandiDos har idag en produktportfölj som möjliggör inte-
grerad kvalitetssäkring under hela behandlingsflödet.  
ScandiDos produkter möjliggör att kvalitetssäkring genom-
förs redan under planeringen av behandlingen, i samband 
med simuleringen samt löpande under pågående behan-
dling. 

Grunden i ScandiDos produktportfölj är Delta4 som är 
en mjukvaruplattform för kvalitetssäkring. Delta4 är fullt 
ut integrerbar med de ledande strålterapisystemen på 
marknaden, vilket innebär att det kan inhämta, analysera 
och leverera data mellan de system som används i stråltera-
piklinikerna. För att uppmäta stråldosen som linjäraccelera-
torn levererar har ScandiDos utvecklat detektorer som  
placeras på linjäracceleratorns behandlingsbord eller 
monteras framför strålkällan. 

ScandiDos har utvecklat två mätsystem för uppmätning av 
stråldosen. Delta4 phantom används under föreberedelse-
fasen och Delta4AT under behandlingsfasen. Tillsammans 
med Delta4 utgör mätsystemen en integrerad lösning för 
kvalitetssäkring. Delta4 TPV, som är en ren mjukvaruprodukt, 
är en ytterligare komplettering av Delta4 konceptet och 
används för att verifiera att dosplaneringssystemet räknar 
korrekt. Vidare har ScandiDos utvecklat HexaMotion som är 
ett system för simulering av andningsrörelser.

Bland ScandiDos akademiska samarbetspartners återfinns:

•	 Duke University Medical Centre, North Carolina, USA

•	 University of Zürich

•	 Stanford, California, USA

•	 University of Texas, USA

•	 Akademiska sjukhuset i Uppsala 

•	 Rigshospitalet i Köpenhamn 

•	 Clatterbridge Center for Oncology, Liverpool UK 

•	 Royal Marsden Cancer Hospital, London, UK

Samarbetet med Clatterbridge Center for oncology har varit mycket 
framgångsrikt och är bidragande till att ScandiDos har en stark posi-
tion i Storbritannien där mer än hälften av alla strålterapikliniker 
använder Delta4  phantom.

Detektorer i Delta4 phantom
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Delta4 phantom®
Delta4 phantom var ScandiDos första produkt som lan-
serades 2006. Produkten används för att kvalitetssäkra 
strålbehandlingsprogrammet under simuleringsfasen inför 
behandlingen. Mätsystemet placeras på patientbritsen och 
behandlingsprogrammet ges till mätsystemet som med hög 
noggrannhet uppmäter den levererade stråldosen. Delta4 
phantom mäter upp stråldosen med hög precision i tre di-
mensioner samt tidsupplöst och analyserar och visualiserar 
dessa data. Systemet jämför det uppmätta resultatet med 
behandlingsplanen och identifierar eventuella avvikelser. Av-
vikelserna analyseras och den kliniska relevansens bedöms.

Genom att kvalitetssäkra med Delta4 phantom inför behand-
ling kan relevanta avvikelser upptäckas och dosplaneringen 
justeras, vilket innebär att risken för felbehandlingar med 
biverkningar minimeras. Genom analysfunktionerna i Delta4 
phantom kan olika parametrar i behandlingsprogrammet 
analyseras och justeras för att uppnå ett bättre behandlings-
program.

Delta4 phantom var det första QA-systemet på marknaden 
som kunde mäta upp stråldosen i tre dimensioner och på 
ett tillförlitligt sätt kvalitetssäkra avancerad rotationsterapi. 
Delta4 phantom lanserades initialt för IMRT men var även 
från början designat för den kommande tekniken VMAT 
där strålkällan roterar kontinuerligt runt patienten under 
pågående behandling. VMAT lanserades av Varian och Elekta 
under 2007 och Delta4 phantom var det första systemet på 
marknaden som kunde kvalitetssäkra den nya strålterapi-
tekniken. ScandiDos har varit framgångsrika inom VMAT och 
en majoritet av alla system som har sålts har varit för VMAT. 

Mjukvaruplattformen, Delta4 har kontinuerligt vidareutveck-
lats och ny funktionalitet har adderats. I dag finns en rad 
tilläggsfunktioner till systemet som säljs som separata til-
läggsprodukter. 

Introduktionen av avancerad rotationsterapi såsom IMRT och 
VMAT har ökat komplexiteten väsentligt inom kvalitetssäk-
ringen. Tidigare kunde tvådimensionella mätplattor användas 
för att uppmäta stråldosen. Vid avancerad rotationsterapi är 
det dock inte möjligt att med tvådimensionella system mäta 
strålningen över tiden eller den totala stråldosen.

Delta4 phantom var det första systemet som med hög tillför-
litlighet kunde uppmäta stråldosen för IMRT och VMAT. Un-
der de senaste åren har det kommit konkurrerande produk-
ter inom området. Den främsta konkurrenten och det enda 
konkurrerande systemet som kontinuerligt kan mäta dosen i 
tre dimensioner är ArcCheck från Sun Nuclear. Arc Check har 
en stark position i USA där Sun Nuclear är en etablerad aktör. 

Varian och Elekta har eller skall lansera system som mäter 
dosleveransen med en bildplatta, EPID. Denna lösning är 
dock mer att betrakta som ett enkelt komplement till riktiga 
mätsystem än direkt konkurrande system. Den huvudsakliga 
fördelen med EPID-systement är att det går snabbt att kom-
ma igång med mätningen.

HexaMotion® 
Under 2013 lanserades HexaMotion som är en produkt som 
gör det möjligt att simulera andningen hos patienten. System 
kan användas för kvalitetssäkring vid s.k. tumour tracking 
som går ut på att behandlingsprogrammet anpassas efter 
tumörens rörelse till följd av patientens andning. När strålbe-
handlingen blir mer exakt ökar betydelsen av att följa tumö-
rens rörelser under behandling. 

HexaMotion är ett sexdimensionellt servo som Delta4 
phantomet monteras fast i. Inspelade rörelsemönster 
för tumörens rörelse med andningen kan spelas upp och 
Delta4 phantomet rör sig då på samma sätt som patientens 
tumör. HexaMotion har en separat programvara för att styra 
rörelserna. 

Förberedelser Behandling Planering 

Kvalitetssäkring (QA) 

Behandling 
Uppföljning 

Diagnostisering 
Ordination 
Dosplanering 

Simulering 

Behandlingsflöde 

Delta
4 

phantom® 
Pre Treatment Verification 

Delivery verification 

Delta
4AT

 
Patient dosimetry 

Independent 
meassurement 

Delta
4
 TPV 

TPS Verification  
Independent calculation 
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Delta4AT

ScandiDos produkter har hittills möjliggjort kvalitetssäkring 
av avancerad strålterapi inför behandlingen. ScandiDos 
nya produkt Delta4AT kompletterar den befintliga produkten 
genom att göra det möjligt att mäta upp och kvalitetssäkra 
strålningen under behandling. Delta4AT är en transmissions-
detektor som placeras i strålens gång direkt på behan-
dlingshuvudet och ser ut som en stor tunn disk. Delta4AT 
består av drygt 4 000 halvledardetektorer, elektronik, bat-
terier samt specialtillägg till Delta4 programvaran. Förutom 
att tekniken i Delta4AT är unik bygger konceptet på en 
kalibreringsmetodik som patentskyddats. Tillsammans 
ger detta hög mätnoggrannhet vilket erfordras för bra 
kvalitetssäkring men också för att möjliggöra adaptiv strål-
terapi baserad på levererad stråldos vid varje behandling-
stillfälle.

Delta4AT uppmäter den levererade dosen under pågående 
behandling och analyserar denna samt jämför med dos-
planeringsdata. Systemet kan i realtid upptäcka eventuella 
avvikelser, bedöma deras relevans och varna för allvarliga 
avvikelser. Delta4AT är det första systemet som möjlig-
gör kvalitetssäkring baserad på uppmätt strålning under 
pågående behandling.

Delta4AT förutsätter att kunden även använder Delta4 phan-
tom eftersom systemet används för att kalibrera Delta4AT 
och systemen används som en integrerad lösning för 
kvalitetssäkring under både förberedelsefasen och behand-
lingen. 

Delta4AT innebär ett betydande genombrott inom 
kvalitetssäkring av strålterapi med VMAT samt ett viktigt 
verktyg inom den framväxande behandlingstekniken adaptiv 
strålterapi. I och med att Delta4AT används kontinuerligt och 
sitter fast monterad på linjäracceleratorn blir det svårt att an-
vända ett system till flera linjäracceleratorer på samma klinik 
till skillnad från Delta4 phantom där en klinik kan använda ett 
system för kvalitetssäkring av flera linjäracceleratorer.

I och med att Delta4AT används som en integrerad del i be-
handlingen har den ett stort värde för strålterapikliniken, 
vilket gör det möjligt för ScandiDos att ta ut ett högre pris för 
produkten jämfört med Delta4 phantom.

Delta4 TPV
Delta4 TPV är en ny produkt som kommer att färdigställas 
och lanseras under 2014. Delta4 TPV är ett komplement till 
övriga produkter i Delta4 familjen och tillsammans ger de 
kvalitetssäkring från ordination till sista behandling, d.v.s. en 
komplett och unik kvalitetslösning. 

Delta4 TPV beräknar dosfördelningen till patienten utifrån 
den behandlingsplan som tagits fram, d.v.s. på ett liknande 
sätt som dosplaneringssystemet. Avsikten är att verifiera att 
dosplaneringssystemet räknar rätt, dvs. kvalitetssäkra detta 
steg och därmed är produkten en ren mjukvara. 

Att samtliga produkter körs från samma programplattform, 
Delta4 , är en stor styrka. Dels blir det enklare för användaren 
som bara behöver lära sig ett system och dels blir det mindre 
jobb med att importera och exportera data då detta bara 
behöver göras en gång. Dessutom finns det flera möjligheter 
att förstärka analysen när avvikelser uppträder då de olika 
delarna i Delta4 familjen kan samverka.

Affärsmodell och försäljning 
I Norden och USA har ScandiDos direktförsäljning. Sedan 
2008 har ScandiDos ett dotterbolag med egna säljare i USA 
för direkt försäljning mot strålterapiklinikerna i Nordamerika. 
Under hösten 2013 initierades ett försäljningssamarbete 
med svenska C-Rad som utvecklar produkter för patientpo-
sitionering. Samarbetet innebär att en gemensam säljor-
ganisation skapas där C-Rads säljare även säljer ScandiDos 
produkter och vice versa. Samarbetet är fördelaktigt för båda 
parterna eftersom antalet säljare fördubblas och varje säljare 
får en bredare produktportfölj att arbeta med. En utmaning 
för ScandiDos har varit att bolaget har haft en begränsad när-
varo i USA som är en stor marknad både geografiskt och sett 
till antal strålterapikliniker.  

HexaMotion Delta4 phantom
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På övriga marknader arbetar ScandiDos med distributörer 
som marknadsför bolagets produkter mot strålterapikliniker-
na. Bolaget har även samarbeten med både Varian och Elek-
ta där de har möjlighet att inkludera ScandiDos produkter 
för kvalitetssäkring i samband med försäljning av linjäracce-
leratorer. Under 2013 tecknades ett liknande samarbete för 
Nordamerika med IBA.

ScandiDos produkter säljs som en helhetslösning. För Delta4 
phantom köper kunden ett grundsystem plus ett tillval av 
funktionalitet beroende på kundens befintliga system och 
behandlingsteknik (IMRT, VMAT, etc). Den genomsnittliga 
intäkten för ScandiDos är omkring 450 000 kronor per sys-
tem. ScandiDos har lanserat flera tilläggsprodukter för Delta4 
phantom sedan start, vilket bidragit till ett mer konkurrens-
kraftig produktutbud samt även merförsäljning till befintliga 
kunder som valt att uppgradera med de nya tilläggsproduk-
terna. 

Utöver möjligheten att sälja tilläggsmoduler till befintliga 
användare av Delta4 phantom har ScandiDos löpande intäk-
ter från befintliga kunder i form av hårdvaru- och mjukvaru-
support. I mjukvarusupporten ingår att kunden får tillgång 
till generella uppdateringar och förbättringar av Delta4-
plattformen, dock ej ny funktionalitet som lanseras som til-
läggsprodukter. 

Delta4AT säljs som ett integrerat system med detektorn och 
ett tillägg till Delta4-plattformen. ScandiDos intäkt per Del-
ta4AT-system kommer att bli nästan dubbelt så hög som för 
Delta4 phantom. Vidare bedömer ScandiDos att den potenti-
ella marknaden är dubbelt så stor, vilket gör att det finns en 
betydande intäktspotential för Delta4AT. Initialt finns Delta4AT 
i ett grundutförande men strategin för produkten är att, likt 
Delta4 phantom, över tiden utveckla ny funktionalitet som 
kan säljas som tilläggsprodukter till befintliga användare. 

Även Delta4AT kommer att generera löpande intäkter i form av 
hårdvaru- och mjukvarusupport.

Delta4AT har presenterats på de stora konferenserna i världen 
under senaste året och sedan oktober 2013 har ScandiDos 
demonstrerat systemet för potentiella kunder, som oftast är 
ledande strålterapikliniker, genom att besöka dessa och visa 
hur systemet fungerar i deras miljö. Intresset för produkten 
är stort och ScandiDos räknar med att kunna leverera de 
första systemen efter sommaren 2014.

Internationell närvaro 
ScandiDos säljer sina produkter globalt och finns repre-
senterat på över 40 marknader. ScandiDos största enskilda 
marknad är Japan där en stor del av alla strålkliniker väljer 
ScandiDos produkter för kvalitetssäkring. Den nästa största 
marknaden är Kina som är en marknad kännetecknad av 
stark tillväxt driven av ett stort behov av cancervård och 
stora satsningar på utbyggnad av vården. Även i Kina samar-
betar ScandiDos med distributörer men för att stärka sin när-
varo på denna viktiga marknad har ScandiDos sedan 2013 ett 
eget dotterbolag i Kina. Syftet med bolaget i Kina är stödja 
och stärka relationen med de lokala distributörerna.

Den tredje största marknaden för ScandiDos är USA som är 
den största marknaden för strålterapi. Jämfört med Japan, 
Kina och de europeiska marknaderna har ScandiDos en rela-
tivt svag position i USA. ScandiDos har tidigare haft begrän-
sade säljresurser i USA och det finns en etablerad konkurrent 
i USA i form av Sun Nuclear. ScandiDos har under det senaste 
året stärkt sin närvaro i USA samt ingått säljsamarbete med 
C-Rad och Bolaget ser nu en positiv utveckling av försäljnin-
gen på denna viktiga marknad. 

Delta4AT, mätsystemet utgörs av den 
svarta skivan som sitter monterat på 
strålhuvudet på linjäracceleratorn
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Tillväxtstrategi och målsättningar 
ScandiDos har under de senaste åren investerat betydande 
resurser i produktutveckling som resulterat i att bolaget 
under 2014 kommer att ha en bredare produktportfölj. Un-
der året inleds försäljningen av Delta4AT och Delta4 TPV, vilka 
innebär en väsentlig breddning av produktutbudet. De nya 
produkterna kommer att kunna säljas mot såväl befintliga 
som nya kunder och stärker ScandiDos marknadsposition. En 
bredare produktportfölj tillsammans med ökade satsningar 
på marknadsföring och försäljning förväntas leda till en ökad 
tillväxttakt de kommande åren.

Den viktigaste produktlanseringen är Delta4AT som utgör en 
central del i ScandiDos tillväxtplan. Målsättningen är att Del-
ta4AT skall nå en liknande position inom kvalitetssäkring under 
behandling som Delta4 phantom har i sitt segment. Under de 
senaste fem åren har Delta4 phantom uppvisat en genoms-
nittlig årlig tillväxt på omkring 40 procent. En viktig skillnad 
jämfört med lanseringen av Delta4AT är att ScandiDos idag 
har en etablerad position med över 400 levererade system, 

en befintlig kundbas som på daglig basis använder bolagets 
produkter samt upparbetade försäljningskanaler. Den befint-
liga kundbasen är en naturlig och snabbt tillgänglig målgrupp 
för Delta4AT.

ScandiDos har en offensiv tillväxtstrategi där målsättning-
en är att etablera bolaget som en betydande aktör inom 
kvalitetssäkring. Tillväxtambitionen är att växa med minst 
30 procent om året under den kommande femårsperioden. 
Sedan start har ScandiDos utvecklat produkter som legat i 
teknikens framkant och i bolagets strategi ligger att fortsätta 
bredda produktutbudet och lansera ytterligare innovativa 
produkter som möter dagens och framtidens behov av 
kvalitetssäkring.

Länder dit ScandiDos levererat Delta4 phantom
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FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG
Verksamheten bedrivs i moderbolaget Scanidos AB samt dotterbolagen ScandiDos Inc (bildad 2008) och Beijing ScandiDos Technol-
ogy Ltd Co (bildat 2013).ScandiDos tillämpar brutet räkenskapsår från maj till april. Det finns säsongsmässiga effekter i ScandiDos 
försäljning där det fjärde kvartalet, februari t.o.m. april, är det starkaste kvartalet. Säsongsmönstret beror på att en stor del av Bolagets 
införsäljningsprocesser sker under hösten och många kunder avslutar sina upphandlingsperioder under inledningen av året. 

Årsredovisningar för åren 2011/2012 samt 2012/2013 finns tillgängliga på Bolagets hemsida. Nedanstående finansiell information i 
sammandrag har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. 

Per den 31 januari 2014 uppgick Bolagets likvida medel till 577 kkr, vilket inte är tillräckligt för att tillgodose de aktuella behoven under 
de kommande tolv månaderna. Det förestående Erbjudandet kommer att, vid full teckning, tillföra Bolaget 21,75 mkr före transaktions-
kostnader. Det är styrelsen bedömning att kapitalet från Erbjudandet är tillräckligt för de aktuella behoven under de kommande tolv 
månaderna.

Finansiell information i sammandrag

Koncernen - belopp i kkr
nov 13 -  

jan 14
nov 12 -  

jan 13
maj 13 -  

jan 14
maj 12 - 

 jan 13
maj 12 -  

apr 13

Nettoomsättning 11 998 8 400 30 637 25 350 39 834
Aktiverat arbete för egen räkning 1 069 831 3 207 2 393 3 224
Övriga rörelseintäkter 7 - 7 400 500
Summa intäkter 13 074 9 231 33 851 28 143 43 558
Bruttoresultat 9 929 6 776 25 928 21 979 32 656
Rörelseresultat 1 069 -1 557 -684 -1 809 -1 326
Resultat före skatt 961 -1 968 -1 028 -2 427 -2 002

Tillväxt 42,8% -26,0% 20,9% 2,2% 9,7%
Bruttomarginal 82,8% 80,7% 84,6% 86,7% 82,0%
EBITDA-marginal 9,5% -17,6% -1,4% -6,2% -2,5%

Resultat per aktie, kr* 0,45 -1,03 -0,49 -1,27 -1,09
Antal aktier vid periodens slut* 2 034 214 1 834 214 2 034 214 1 834 214 1 834 214
*Siffrorna för antalet aktier är ej justerat för den split på fem som genomfördes i februari 2014

Balansräkningen i sammandrag - koncernen
Koncernen - belopp i kkr 31 jan 2014 31 jan 2013 30 apr 2013

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Imateriella anläggningstillgångar 20 927 13 506 15 668
Materiella anläggningstillgångar 697 848 911
Finansiella anläggningstillgångar 21 - 11
Summa anläggningstillgångar 21 645 14 354 16 590

Omsättningstillgångar
Varulager, mm 7 336 6 467 5 011
Kortfrisiga fordringar 8 391 5 925 7 343
Kassa och bank 577 1 710 456
Summa omsättningstillgångar 16 304 14 102 12 810
Summa tillgångar 37 949 28 456 29 400

Eget kapital och skulder
Eget kapital 20 706 10 274 10 209
Långfristiga skulder 875 1 375 1 250
Kortfristiga skulder 16 368 16 807 17 941
Summa eget kapital och skulder 37 949 28 456 29 400
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Finansiell information i sammandrag

Koncernen - belopp i kkr
nov 13 -  

jan 14
nov 12 -  

jan 13
maj 13 -  

jan 14
maj 12 - 

 jan 13
maj 12 -  

apr 13

Nettoomsättning 11 998 8 400 30 637 25 350 39 834
Aktiverat arbete för egen räkning 1 069 831 3 207 2 393 3 224
Övriga rörelseintäkter 7 - 7 400 500
Summa intäkter 13 074 9 231 33 851 28 143 43 558
Bruttoresultat 9 929 6 776 25 928 21 979 32 656
Rörelseresultat 1 069 -1 557 -684 -1 809 -1 326
Resultat före skatt 961 -1 968 -1 028 -2 427 -2 002

Tillväxt 42,8% -26,0% 20,9% 2,2% 9,7%
Bruttomarginal 82,8% 80,7% 84,6% 86,7% 82,0%
EBITDA-marginal 9,5% -17,6% -1,4% -6,2% -2,5%

Resultat per aktie, kr* 0,45 -1,03 -0,49 -1,27 -1,09
Antal aktier vid periodens slut* 2 034 214 1 834 214 2 034 214 1 834 214 1 834 214
*Siffrorna för antalet aktier är ej justerat för den split på fem som genomfördes i februari 2014

KVARTALSRAPPORT FÖR DET TREDJE KVARTALET 
2013/2014

ScandiDos AB (publ)
(556613-0927)

ScandiDos - Delårsrapport för perioden 1 maj 2013 – 31 januari 2014

1 november 2013 - 31 januari 2014

1 maj 2013 - 31 januari 2014

Nyckeltal - Perioden - Koncern nov 2013 - 
jan 2014

nov 2012 - 
jan 2013

maj 2013 - 
jan 2014

maj 2012 - 
jan 2013

maj 2012 - 
apr 2013

Tillväxt 42,8% -26,0% 20,9% 2,2% 9,7%
Bruttomarginal 82,8% 80,7% 84,6% 86,7% 82,0%
EBITDA 1 142 -1 480 -440 -1 580 -1 014
EBITDA-marginal 9,5% -17,6% -1,4% -6,2% -2,5%
Resultat per aktie (baserat på befintligt antal aktier 
efter full utspädning) 0,45 kr -1,03 kr -0,49 kr -1,27 kr -1,09 kr
Antal aktier (periodens slut) 2 034 214 1 834 214 2 034 214 1 834 214 1 834 214
Antal aktier (efter full utspädning) 2 116 227 1 916 227 2 116 227 1 916 227 1 916 227
Avkastning på eget kapital 4,7% -17,6% -6,7% -21,5% -18,6%
Avkastning på sysselsatt kapital 2,7% -5,4% -2,1% -7,1% -5,3%

Nyckeltal - Periodens slut - Koncern 31 jan 2014 31 jan 2013 30 apr 2013

Soliditet 54,6% 36,1% 34,7%
Skuldsättningsgrad 83,3% 177,0% 188,0%
EK per aktie (befintligt antal efter full utspädning) 9,78 kr 5,36 kr 4,82 kr
Antal anställda vid periodens slut 26 22 24

 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 30,6 (25,3) Mkr, en ökning med 20,9% jämfört med motsvarande 
period föregående år. I totala omsättningen ingår 3,2 (2,4) Mkr av aktiverade utvecklingskostnader som avser eget 
arbete. 

 Bruttoresultatet för perioden uppgick till 25,9 (21,9) Mkr, en ökning med 4,0 Mkr, bruttomarginalen var 84,6% 
(86,7%) en minskning med 2,1 procentenheter 

 Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) för perioden var -0,4 (-1,6) Mkr, en förbättring med 1,2 Mkr 

 Nettoresultatet för perioden uppgick till -1,0 (-2,4) Mkr, en förbättring med 1,4 Mkr 

 Nettoresultatet påverkas av en ökad försäljning samt ökade utvecklings- och personalkostnader jämfört med 
föregående år. För perioden har 5,3 Mkr aktiverats i utvecklingskostnader jämfört med totalt 6,4 Mkr på 
föregående helår 2012/2013. Av periodens aktiverade utvecklingskostnader om 5,3 (4,3) Mkr avser 3,2 (2,4) Mkr 
aktiverade personalkostnader och 2,1 (1,9) Mkr aktiverade utvecklingskostnader. 

 Utvecklingen i dotterbolaget i USA går åter i rätt riktning och är nu tillbaka på tidigare års siffror efter ett svagt 
2012/2013 

 Försäljningen i Asien har ökat med 3,4 Mkr jämfört med motsvarande period föregående år 

 Resultat per aktie är -0,49 (-1,27) kr 

 Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten är -0,8 (-1,9) Mkr, beroende på uppbyggnad av lager, 
amortering av rörelsekrediter samt ett negativt rörelseresultat 

 Under perioden har bolaget tillförts 11,4 Mkr genom en nyemission 

 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 12,0 (8,4) Mkr, en ökning med 42,8% jämfört med motsvarande period 
föregående år. I totala omsättningen ingår 1,1 (0,8) Mkr av aktiverade utvecklingskostnader som avser eget arbete. 

 Bruttoresultatet för perioden uppgick till 9,9 (6,8) Mkr, en ökning med 3,1 Mkr, bruttomarginalen var 82,8% 
(80,7%), en ökning med 2,1 procentenheter 

 Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) för perioden var 1,1 (-1,5) Mkr, en förbättring med 2,6 Mkr 

 Nettoresultatet för perioden uppgick till 1,0 (-2,0) Mkr, en förbättring med 3,0 Mkr 

 Nettoresultatet påverkas av en ökad försäljning av system och hög bruttomarginal avseende mjukvara samt av 
aktiverade personalkostnader 

 Resultat per aktie är 0,45 (-1,03) kr 

 Under perioden har HexaMotion-system sålts både i Europa och Asien 
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Omsättning och resultat i sammandrag

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

Vid en extra bolagsstämma den 10 februari 2014 beslutades att anta en ny bolagsordning, en split av aktien
på fem samt att styrelsen bemyndigades att genomföra en spridningsemission på upp till 1 800 000 aktier för
att möjliggöra en spridning av bolagets aktier inför upptagande till handel på NASDAQ OMX First North.

Nyckeltal - Perioden - Koncern nov 2013 - 
jan 2014

nov 2012 - 
jan 2013

maj 2013 - 
jan 2014

maj 2012 - 
jan 2013

maj 2012 - 
apr 2013

Tillväxt 42,8% -26,0% 20,9% 2,2% 9,7%
Bruttomarginal 82,8% 80,7% 84,6% 86,7% 82,0%
EBITDA 1 142 -1 480 -440 -1 580 -1 014
EBITDA-marginal 9,5% -17,6% -1,4% -6,2% -2,5%
Resultat per aktie (baserat på befintligt antal aktier 
efter full utspädning) 0,45 kr -1,03 kr -0,49 kr -1,27 kr -1,09 kr
Antal aktier (periodens slut) 2 034 214 1 834 214 2 034 214 1 834 214 1 834 214
Antal aktier (efter full utspädning) 2 116 227 1 916 227 2 116 227 1 916 227 1 916 227
Avkastning på eget kapital 4,7% -17,6% -6,7% -21,5% -18,6%
Avkastning på sysselsatt kapital 2,7% -5,4% -2,1% -7,1% -5,3%

Nyckeltal - Periodens slut - Koncern 31 jan 2014 31 jan 2013 30 apr 2013

Soliditet 54,6% 36,1% 34,7%
Skuldsättningsgrad 83,3% 177,0% 188,0%
EK per aktie (befintligt antal efter full utspädning) 9,78 kr 5,36 kr 4,82 kr
Antal anställda vid periodens slut 26 22 24
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Försäljningsutveckling per kvartal

En jämförelse kvartalsvis, de fyra senaste åren, visar på att ScandiDos har haft en stadig tillväxt med ökad
försäljning.

Det fjärde kvartalet, som avslutar det brutna räkenskapsåret i april månad är ofta det starkaste kvartalet
försäljningsmässigt för ScandiDos. Detta beror på att införsäljningsprocessen samt att kundernas
upphandlingsperioder ofta avslutas i början på varje kalenderår.
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Nyckeltal - Perioden - Koncern nov 2013 - 
jan 2014

nov 2012 - 
jan 2013

maj 2013 - 
jan 2014

maj 2012 - 
jan 2013

maj 2012 - 
apr 2013

Tillväxt 42,8% -26,0% 20,9% 2,2% 9,7%
Bruttomarginal 82,8% 80,7% 84,6% 86,7% 82,0%
EBITDA 1 142 -1 480 -440 -1 580 -1 014
EBITDA-marginal 9,5% -17,6% -1,4% -6,2% -2,5%
Resultat per aktie (baserat på befintligt antal aktier 
efter full utspädning) 0,45 kr -1,03 kr -0,49 kr -1,27 kr -1,09 kr
Antal aktier (periodens slut) 2 034 214 1 834 214 2 034 214 1 834 214 1 834 214
Antal aktier (efter full utspädning) 2 116 227 1 916 227 2 116 227 1 916 227 1 916 227
Avkastning på eget kapital 4,7% -17,6% -6,7% -21,5% -18,6%
Avkastning på sysselsatt kapital 2,7% -5,4% -2,1% -7,1% -5,3%

Nyckeltal - Periodens slut - Koncern 31 jan 2014 31 jan 2013 30 apr 2013

Soliditet 54,6% 36,1% 34,7%
Skuldsättningsgrad 83,3% 177,0% 188,0%
EK per aktie (befintligt antal efter full utspädning) 9,78 kr 5,36 kr 4,82 kr
Antal anställda vid periodens slut 26 22 24
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VD har ordet
Vi kan med glädje notera att tredje kvartalet åter ger tillväxt efter föregående års tillfälliga nedgång.
Framförallt utmärker sig försäljningen i Asien med näst intill en fördubbling i sålda system jämfört med
tredje kvartalet 2012/2013. 

I Europa så börjar försäljningen att återhämta sig efter ett svagt första halvår. Vi behåller våra
marknadsandelar men beställningarna är i stor utsträckning senarelagda vilket hämmar den totala
expansionen. 

Totalt sett blir tillväxttalet hela 43% för tredje kvartalet men detta skall ses i ljuset av 2012/2013 svaga
tredje kvartalssiffror. Ackumulerade data för helåret ger en mera korrekt bild av läget på en tillväxt på drygt
20%.

Sälj

Under kvartalet har en ny säljare som skall täcka sydöstra USA börjat jobba för ScandiDos i Nordamerika. Vi
ser framför oss att denna personalförändring kommer att gynna expansionen i området.

Vi har dessutom en förstärkning på plats på applikationssidan i Nordamerika. Detta medför att säljarna
kommer att kunna få mer tekniskt understöd vid t.ex. demonstrationer vilket kommer att gynna
försäljningen.

På hemmaplan kommer vi att förstärka säljteamet med en dedikerad säljare för i första hand Sverige och
Norden.  

Marknadsföring

Den senaste perioden är en lugnare tid vad gäller stora konferenser och mässor medan vi stöttat våra
återförsäljare vid lokala konferenser.

En större marknadsundersökning har slutförts för USA med resultat som kommer att omsättas i praktiska
åtgärder under året. 

Produktutveckling

Utvecklingen av Delta4AT rullar på bra och alla kritiska tekniska delar har nu verifierats. Den slutgiltiga tunnare
designen är i stort sett färdig och vi ser nu fram emot att få den slutgiltiga prototypen färdig för tester.

Frisläppning av Delta4AT kommer att ske under sommaren 2014. 

ScandiDos har tillsammans med en partner tilldelats Vinnovabidrag på 1,6 Mkr för vidareutveckling av en ny
halvledardetektor som är avsedd för framtida produkter. Projektet kommer att pågå under två år.  

Utvecklingsprojektet Delta4TPV, en programvara för verifiering av dosplaneringssystemets beräkningar går bra
och en första version är beräknad att släppas under året. Denna kommer att komplettera övriga ScandiDos
produkter så att dessa täcker in och kvalitetssäkrar från ordination till sista fraktion. 

Nyckeltal - Perioden - Koncern nov 2013 - 
jan 2014

nov 2012 - 
jan 2013

maj 2013 - 
jan 2014

maj 2012 - 
jan 2013

maj 2012 - 
apr 2013

Tillväxt 42,8% -26,0% 20,9% 2,2% 9,7%
Bruttomarginal 82,8% 80,7% 84,6% 86,7% 82,0%
EBITDA 1 142 -1 480 -440 -1 580 -1 014
EBITDA-marginal 9,5% -17,6% -1,4% -6,2% -2,5%
Resultat per aktie (baserat på befintligt antal aktier 
efter full utspädning) 0,45 kr -1,03 kr -0,49 kr -1,27 kr -1,09 kr
Antal aktier (periodens slut) 2 034 214 1 834 214 2 034 214 1 834 214 1 834 214
Antal aktier (efter full utspädning) 2 116 227 1 916 227 2 116 227 1 916 227 1 916 227
Avkastning på eget kapital 4,7% -17,6% -6,7% -21,5% -18,6%
Avkastning på sysselsatt kapital 2,7% -5,4% -2,1% -7,1% -5,3%

Nyckeltal - Periodens slut - Koncern 31 jan 2014 31 jan 2013 30 apr 2013

Soliditet 54,6% 36,1% 34,7%
Skuldsättningsgrad 83,3% 177,0% 188,0%
EK per aktie (befintligt antal efter full utspädning) 9,78 kr 5,36 kr 4,82 kr
Antal anställda vid periodens slut 26 22 24
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Verksamheten

ScandiDos är internationellt etablerad inom området extern strålbehandling av cancer. Vår produkt Delta4 

phantom är idag känd som den gyllene standarden för kvalitetssäkring av den senaste behandlingstekniken
VMAT (Volumentric Arc Terapy – rotationsbehandling). 

ScandiDos utvecklar den nya generationen av mätsystem och lägger ut produktionen fördelad på specialister
inom respektive tillverkningsområde, nationellt och internationellt. Marknadsföring och försäljning styrs från
huvudkontoret i Uppsala via dotterbolag i USA och Kina samt mer än 40 återförsäljare fördelade över I-
världen.

ScandiDos kommer att lansera två nya produktområden under 2014; Delta4AT (patient dosimetri, mätning

under behandling) samt Delta4TPV (verifiering av dosplaneringsberäkningar). Med en nu väl fungerande
infrastruktur för att nå ut på marknaden räknar vi med att relativt snabbt få igång försäljningen av dessa

produkter som tillsammans med Delta4 phantom ger en unik helhet inom kvalitetssäkring av modern
strålterapi.

Koncernens omsättning och resultat

Under verksamhetsårets tre första kvartal har försäljningen av befintliga produkten Delta4 phantom fortsatt
att ta marknadsandelar i framförallt Asien och USA medan andelarna ligger kvar på en hög nivå i Europa.

Under november 2013 levererade ScandiDos sitt 400e Delta4 system.

En för närvarande svag marknad i Europa kompenseras väl av framgångar i Asien och totalt ökar därmed
omsättningen.

Stora satsningar i produktutveckling och organisationen för kommande lanseringar under 2014 tynger, som
planerat, resultatet men på ett balanserat sätt.

Riskbedömning

Finansiell risk
Scandidos fakturerar merparten av sin försäljning i euro och amerikanska dollar vilket innebär en valutarisk.
Bolaget säkrar valutaflöden enligt en av styrelsen beslutad valutapolicy för att därmed reducera effekterna
av kortsiktiga valutafluktuationer.

Operativ risk
ScandiDos har avtal med Elekta och Varian, skulle dessa samarbeten upphöra är det naturligtvis en risk att
försäljningen tillfälligt minskar. ScandiDos är beroende av nyckelpersoner vilket innebär en risk om dessa
slutar. Bolaget har en s.k. successionsordning som på ett planerat sätt ska hantera avgångar och rekrytering
av nyckelpersoner. Pågående processer för myndighetsgodkännanden som behövs i olika länder innebär en
risk om dessa försenas eller uteblir.

Nyckeltal - Perioden - Koncern nov 2013 - 
jan 2014

nov 2012 - 
jan 2013

maj 2013 - 
jan 2014

maj 2012 - 
jan 2013

maj 2012 - 
apr 2013

Tillväxt 42,8% -26,0% 20,9% 2,2% 9,7%
Bruttomarginal 82,8% 80,7% 84,6% 86,7% 82,0%
EBITDA 1 142 -1 480 -440 -1 580 -1 014
EBITDA-marginal 9,5% -17,6% -1,4% -6,2% -2,5%
Resultat per aktie (baserat på befintligt antal aktier 
efter full utspädning) 0,45 kr -1,03 kr -0,49 kr -1,27 kr -1,09 kr
Antal aktier (periodens slut) 2 034 214 1 834 214 2 034 214 1 834 214 1 834 214
Antal aktier (efter full utspädning) 2 116 227 1 916 227 2 116 227 1 916 227 1 916 227
Avkastning på eget kapital 4,7% -17,6% -6,7% -21,5% -18,6%
Avkastning på sysselsatt kapital 2,7% -5,4% -2,1% -7,1% -5,3%

Nyckeltal - Periodens slut - Koncern 31 jan 2014 31 jan 2013 30 apr 2013

Soliditet 54,6% 36,1% 34,7%
Skuldsättningsgrad 83,3% 177,0% 188,0%
EK per aktie (befintligt antal efter full utspädning) 9,78 kr 5,36 kr 4,82 kr
Antal anställda vid periodens slut 26 22 24
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Finansiell utveckling t.o.m. januari 2014
Nettoomsättningen för perioden uppgick till 30,6 (25,3) Mkr en ökning med 20,9% jämfört med
motsvarande period föregående år. Detta beror på en ökad försäljning i USA och Asien . I totala
omsättningen ingår 3,2 (2,4) Mkr av aktiverade utvecklingskostnader som avser eget arbete.

Bruttoresultatet för perioden uppgick till 25,9 (21,9) Mkr en ökning med 4,0 Mkr. Bruttomarginalen var
84,6% jämfört med 86,7% föregående år beroende på en förändrad försäljningsmix av mjukvara och
serviceavtal jämfört med instrument.

Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) för perioden var -0,4 (-1,6) Mkr en förbättring med
1,2 Mkr. Nettoresultatet som för perioden uppgick till -1,0 (-2,4) Mkr en förbättring med 1,4 Mkr, påverkas
av en ökad försäljning samt ökade utvecklingskostnader och personalkostnader jämfört med föregående år.
För perioden har 5,3 Mkr aktiverats i utvecklingskostnader jämfört med totalt 6,4 Mkr på föregående helår
2012/2013.Utvecklingen i dotterbolaget i USA går åter i rätt riktning och är nu på väg tillbaka till tidigare års siffror efter
ett svagt 2012/2013.
Resultat per aktie är -0,49 (-1,27) kr och koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten -0,8 (-1,9)
Mkr, beror på uppbyggnad av lager, amortering av rörelsekrediter samt ett negativt rörelseresultat.
Likvida medel uppgick till 0,6 (1,7) Mkr, balanserade utgifter var 20,9 (13,5) Mkr och Eget Kapital uppgick till
20,7 (10,3) Mkr.

Ställda säkerheter - Företagsinteckningar om totalt 15,1 Mkr

Nyckeltal - Definitioner
Bruttomarginal = Omsättningen minus råvaror och förnödenheter/omsättningen
EBITDA = Rörelseresultat före av- och nedskrivningar
EBITDA-marginal = EBITDA/omsättningen
Avkastning på eget kapital = Nettoresultat/genomsnittligt eget kapital
Avkastning på sysselsatt kapital = Rörelseresultat/genomsnittligt sysselsatt kapital
Sysselsatt kapital = Totalt kapital minus ej räntebärande skulder
Soliditet = Eget Kapital/Balansomslutningen
Skuldsättningsgrad = Totala Skulder/Eget Kapital

Vilka redovisningsregler och principer som följts
Bolaget följer Bokföringsnämndens redovisningsprinciper och allmänna råd.
Fr.o.m. räkenskapsåret 2013/14 följer bolaget BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Jämförelsesiffror för räkenskapsåret 2012/13 har inte räknats om i enlighet med undantaget i 3 kap 5§ ÅRL.
Effekten av de ändrade redovisningsprinciperna har inte medfört några väsentliga justeringar.
I övrigt överensstämmer redovisningsprinciperna med de principer som presenterades i senaste
årsredovisningen. Bolagets årsredovisning finns på hemsidan.
Redovisningen i moderbolaget överensstämmer i allt väsentligt med redovisningen för koncernen varför
moderbolagets resultat- och balansräkning inte presenterats.
Vad gäller transaktioner med närstående enligt ÅRL 9 kap 3§, har inköp mellan koncernbolag under perioden
uppgått till 6,9 (2,8) Mkr.
Denna kvartalsrapport har inte varit föremål för revisors granskning eller revision.

Kommande rapporteringsdatum
Bokslutskommuniké maj 2013 - april 2014                    13 juni 2014

Nyckeltal - Perioden - Koncern nov 2013 - 
jan 2014

nov 2012 - 
jan 2013

maj 2013 - 
jan 2014

maj 2012 - 
jan 2013

maj 2012 - 
apr 2013

Tillväxt 42,8% -26,0% 20,9% 2,2% 9,7%
Bruttomarginal 82,8% 80,7% 84,6% 86,7% 82,0%
EBITDA 1 142 -1 480 -440 -1 580 -1 014
EBITDA-marginal 9,5% -17,6% -1,4% -6,2% -2,5%
Resultat per aktie (baserat på befintligt antal aktier 
efter full utspädning) 0,45 kr -1,03 kr -0,49 kr -1,27 kr -1,09 kr
Antal aktier (periodens slut) 2 034 214 1 834 214 2 034 214 1 834 214 1 834 214
Antal aktier (efter full utspädning) 2 116 227 1 916 227 2 116 227 1 916 227 1 916 227
Avkastning på eget kapital 4,7% -17,6% -6,7% -21,5% -18,6%
Avkastning på sysselsatt kapital 2,7% -5,4% -2,1% -7,1% -5,3%

Nyckeltal - Periodens slut - Koncern 31 jan 2014 31 jan 2013 30 apr 2013

Soliditet 54,6% 36,1% 34,7%
Skuldsättningsgrad 83,3% 177,0% 188,0%
EK per aktie (befintligt antal efter full utspädning) 9,78 kr 5,36 kr 4,82 kr
Antal anställda vid periodens slut 26 22 24
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Kvartal 3 - nov 2013 - jan 2014

Resultaträkning - koncernen nov 2013 - 
jan 2014

nov 2012 - 
jan 2013

maj 2013 - 
jan 2014

maj 2012 - 
jan 2013

maj 2012 - 
apr 2013

Belopp i kkr

Nettoomsättning 11 998 8 400 30 637 25 350 39 834
Aktiverat arbete för egen räkning 1 069 831 3 207 2 393 3 224
Övriga rörelseintäkter 7 – 7 400 500

13 074 9 231 33 851 28 143 43 558
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -3 145 -2 455 -7 923 -6 164 -10 902
Bruttoresultat 9 929 6 776 25 928 21 979 32 656

Övriga externa kostnader -2 603 -2 707 -8 831 -7 857 -11 828
Personalkostnader -6 184 -5 549 -17 537 -15 702 -21 842
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -73 -77 -244 -229 -312
Rörelseresultat 1 069 -1 557 -684 -1 809 -1 326

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter – – 2 1 1
Räntekostnader och liknande resultatposter -108 -411 -346 -619 -677
Resultat efter finansiella poster 961 -1 968 -1 028 -2 427 -2 002

Resultat före skatt 961 -1 968 -1 028 -2 427 -2 002

Skatt på årets resultat – – – – -91
Årets resultat 961 -1 968 -1 028 -2 427 -2 093

Balansräkning - koncernen 31 jan 2014 31 jan 2013 30 apr 2013

Belopp i kkr
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande 20 927 13 506 15 668

20 927 13 506 15 668
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 697 848 911

697 848 911
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar 21 – 11

21 – 11
Summa anläggningstillgångar 21 645 14 354 16 590
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter 4 849 4 716 3 508
Färdiga varor och handelsvaror 2 133 1 601 1 353
Förskott till leverantörer 354 150 150

7 336 6 467 5 011
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 6 454 4 116 5 322
Aktuell skattefordran – – 289
Övriga fordringar 1 098 769 862
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 839 1 040 870

8 391 5 925 7 343

Kassa och bank
Kassa och bank 577 1 710 456

577 1 710 456
Summa omsättningstillgångar 16 304 14 102 12 810
SUMMA TILLGÅNGAR 37 949 28 456 29 400
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Kvartal 3 - nov 2013 - jan 2014

Balansräkning - koncernen 31 jan 2014 31 jan 2013 30 apr 2013

Belopp i kkr
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital 203 183 183
Övrigt tillskjutet kapital 5 995 5 995 5 995
Reserver 33 278 21 779 21 779
Balanserat resultat inkl årets resultat -18 770 -17 683 -17 748
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 20 706 10 274 10 209

Summa eget kapital 20 706 10 274 10 209

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 875 1 375 1 250

875 1 375 1 250
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 6 417 7 944 7 185
Leverantörsskulder 1 673 353 2 039
Aktuell skatteskuld 15 – 17
Övriga skulder 648 732 51
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 615 7 778 8 649

16 368 16 807 17 941
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 37 949 28 456 29 400

Förändringar i eget kapital
2014-01-31
Koncernen

Aktiekapital
Övrigt 

tillskjutet 
kapital

Reserver

Balanserat 
resultat inkl 

årets 
resultat

Totalt eget 
kapital

kkr
Belopp vid årets ingång 183 5 995 21 779 -17 748 10 209
Nyemission 20 11 499 11 519
Omräkningsdifferens 6 6
Resultatdisposition 0
Periodens resultat -1 028 -1 028
Utgående balans 203 5 995 33 278 -18 770 20 706
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Kassaflödesanalys - koncernen maj 2013 - 
jan 2014

maj 2012 - 
apr 2013

Den löpande verksamheten (kkr)
Resultat efter finansiella poster -1028 -2002
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 243 312

-785 -1690
Betald skatt 0 -194
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital -785 -1884

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager -2325 1006
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -1132 541
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder -1206 2648
Kassaflöde från den löpande verksamheten -5448 2311

Kassaflöde från investeringsverksamheten -5308 -6881

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 10876 4538

Årets kassaflöde 120 -32
Likvida medel vid årets början 457 496
Kursdifferens i likvida medel 0 -7
Likvida medel vid periodens slut 577 457

Uppsala 28 februari 2014

Styrelsen i ScandiDos AB (publ)
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Aktier och aktiekapital 
Enligt ScandiDos bolagsordning som fastställdes vid extra 
bolagsstämma den 10 februari 2014 skall aktiekapitalet up-
pgå till minst 500 000 och högst 2 000 000 kronor. Antalet 
aktier skall minst uppgå till 5 000 000 och högst 20 000 000. 
Aktiekapitalet i Bolaget uppgår, före det Erbjudande som pre-
senteras i detta Memorandum, till 508 554 kronor fördelat 
på 10 171 070 aktier, envar med ett kvotvärde på 0,05 kronor 
per aktie. Alla aktier har lika röstvärde och rätt till Bolagets 
tillgångar och vinst. 

Det förestående Erbjudandet innebär, vid full teckning, att 
aktiekapitalet ökas med 75 000 kronor och antalet aktier 
med 1 500 000. Aktierna emitteras till en kurs om 14,50 kro-
nor per aktie. De erbjudna aktierna motsvarar 12,9 procent 
av aktiekapitalet och antalet aktier efter Erbjudandet under 
förutsättningar att Erbjudandet tecknas till fullo. Erbjudandet 
tillför Bolaget 21,75 mkr före transaktionskostnader. 

ScandiDos AB (publ) är ett avstämningsbolag vars aktier är 
registrerade i elektronisk form hos Euroclear som även för 
Bolagets aktiebok. Bolagets aktieägare erhåller inga fysiska 
aktiebrev utan samtliga transaktioner med Bolagets aktie 
sker på elektronisk väg. Aktierna i Bolaget är fram till dess 
att de upptas till handel på NASDAQ OMX First North inte 
föremål för någon organiserad handel. 

Bemyndigande 
De upp till 1 500 000 aktier som emitteras i enlighet med 
Erbjudandet sker med stöd av det bemyndigande som beslu-
tades på extra bolagsstämma den 10 februari 2014. Bemyn-
digandet ger styrelsen i ScandiDos rätt att emittera upp till  
1 800 000 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädes-
rätt i syfte att erhålla en god spridning av aktierna i Bolaget. 
Utöver det aktuella bemyndigandet föreligger inga ytterligare 
bemyndiganden i ScandiDos. 

Utdelningspolicy 
ScandiDos är ett tillväxtbolag och har hittills inte genomfört 
någon aktieutdelning. Någon aktieutdelning är inte heller 
planerad för de kommande åren. I framtiden när Bolagets 
resultat och finansiella ställning så medger, kan aktieutdeln-
ing bli aktuellt. I det fall aktieutdelning blir aktuellt kommer 
Bolagets styrelse att beakta faktorer som verksamhetens 
tillväxt och lönsamhet, rörelsekapital- och investeringsbehov, 
finansiella ställning och andra faktorer vid fastställande av 
ett eventuellt utdelningsförslag. Aktieutdelningen föreslås 
av styrelsen och beslutas av bolagsstämman i enlighet med 
aktiebolagslagen och bolagsordningen. Rätt till utdelning 
tillfaller den som vid av bolagsstämman fastställd avstäm-
ningsdag var registerad som aktieägare i den av Euroclear 
förda aktieboken. 

AKTIER, AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Aktiekapitalets utveckling
Datum Transaktion Ökning av antal 

aktier
Totalt antal 

aktier
Ökning av  

aktiekapital
Totalt  

aktiekapital
Kvotvärde (kr)

1-10 2001 Nybildande 1 000 1 000 100 000 100 000 100,00
Split (1000ggr) 999 000 1 000 000 0 100 000 0,10

1-5 2005 Nyemission 85 710 1 085 710 8 571 108 571 0,10
1-11 2005 Nyemission 85 710 1 171 420 8 571 117 142 0,10

1-5 2006 Nyemission 12 060 1 183 480 1 206 118 348 0,10

1-11 2006 Nyemission 93 632 1 277 112 9 363 127 711 0,10

1-1 2007 Nyemission 10 500 1 287 612 1 050 128 761 0,10

1-7 2007 Nyemission 21 000 1 308 612 2 100 130 861 0,10

1-11 2007 Nyemission 40 000 1 348 612 4 000 134 861 0,10

1-10 2007 Nyemission 5 320 1 353 932 532 135 393 0,10

1-6 2008 Nyemission 12 000 1 365 932 1 200 136 593 0,10

1-6 2008 Nyemission 25 574 1 391 506 2 557 139 151 0,10

1-6 2008 Nyemission 7 672 1 399 178 767 139 918 0,10

1-6 2008 Nyemission 1 634 1 400 812 163 140 081 0,10

1-6 2008 Nyemission 245 902 1 646 714 24 590 164 671 0,10

1-7 2009 Nyemission 187 500 1 834 214 18 750 183 421 0,10

1-5 2013 Nyemission 200 000 2 034 214 20 000 203 421 0,10

1-12 2013 Fondemission 0 2 034 214 305 132 508 554 0,25

12-2 2014 Split 8 136 856 10 171 070 0 508 554 0,05
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AKTIER, AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Aktiekapitalets utveckling
Datum Transaktion Ökning av antal 

aktier
Totalt antal 

aktier
Ökning av  

aktiekapital
Totalt  

aktiekapital
Kvotvärde (kr)

1-10 2001 Nybildande 1 000 1 000 100 000 100 000 100,00
Split (1000ggr) 999 000 1 000 000 0 100 000 0,10

1-5 2005 Nyemission 85 710 1 085 710 8 571 108 571 0,10
1-11 2005 Nyemission 85 710 1 171 420 8 571 117 142 0,10

1-5 2006 Nyemission 12 060 1 183 480 1 206 118 348 0,10

1-11 2006 Nyemission 93 632 1 277 112 9 363 127 711 0,10

1-1 2007 Nyemission 10 500 1 287 612 1 050 128 761 0,10

1-7 2007 Nyemission 21 000 1 308 612 2 100 130 861 0,10

1-11 2007 Nyemission 40 000 1 348 612 4 000 134 861 0,10

1-10 2007 Nyemission 5 320 1 353 932 532 135 393 0,10

1-6 2008 Nyemission 12 000 1 365 932 1 200 136 593 0,10

1-6 2008 Nyemission 25 574 1 391 506 2 557 139 151 0,10

1-6 2008 Nyemission 7 672 1 399 178 767 139 918 0,10

1-6 2008 Nyemission 1 634 1 400 812 163 140 081 0,10

1-6 2008 Nyemission 245 902 1 646 714 24 590 164 671 0,10

1-7 2009 Nyemission 187 500 1 834 214 18 750 183 421 0,10

1-5 2013 Nyemission 200 000 2 034 214 20 000 203 421 0,10

1-12 2013 Fondemission 0 2 034 214 305 132 508 554 0,25

12-2 2014 Split 8 136 856 10 171 070 0 508 554 0,05

Teckningsoptioner 
I april 2013 utfärdade Bolaget teckningsoptioner till förmån 
för Bolagets anställda och styrelsemedlemmar. Syftet med 
optionerna är att skapa incitament för anställda och sty-
relsemedlemmar. Teckningsoptionerna har förvärvats på 
marknadsmässiga villkor av sammantaget 13 anställda i Bo-
laget och fem medlemmar i styrelsen. Lösenpriset för teck-
ningsoptionerna är 24 kronor och teckning skall ske under 
augusti månad 2017. Sammantaget har 82 013 teckningsop-
tioner utfärdats som berättigar till teckning av 410 065 aktier. 
Vid full teckning innebär teckningsoptionerna en utspädning 
om 3,4 procent efter att aktierna i Erbjudandet emitterats.

Listning av bolagets aktier på First North 
Styrelsen för ScandiDos har beslutat att ansöka om att Bolag-
ets aktie skall upptas till handel på NASDAQ OMX First North 
under kortnamnet SDOS. Preliminär första dag för handel i 
ScandiDos aktie är den 11 april 2014, under förutsättningar 
av ett godkännande av NASADAQ OMX First North. 

Samtliga aktier i ScandiDos avses upptas till handel på NAS-
DAQ OMX First North. En förutsättning för ett godkännande 
av NASDAQ OMX First North är att ScandiDos uppfyller 
spridningskraven. Spridningskraven på First North innebär 
att ScandiDos måste ha tillräckligt många aktieägare med 
ett innehav värt minst 500 euro samt att minst 10 procent 
av aktierna i Bolaget skall anses vara i allmän ägo. Ett av hu-
vudsyften med det förestående Erbjudandet är att bredda 
aktieägandet i ScandiDos.

Ägarstruktur
Aktieägare Aktier Andel
Görgen Nilsson 2 292 295 22,5%

Ingemar Wiberg 2 292 295 22,5%
Tullbacken AB 459 685 4,5%
Advokat Tomas Mattsson AB:s Pensionss. 404 385 4,0%
Professionell Ägarstyrning AB 330 615 3,3%
Innovationsbron AB 324 075 3,2%
Kjell Eriksson 320 920 3,2%
Healthinvest Microcap 300 000 2,9%
Sallen Daun AB 295 195 2,9%
LMK Forward AB 270 000 2,7%
Volati Ltd 264 485 2,6%
Övriga ägare 2 617 120 25,7%
Totalt 10 171 070 100,0%

Förbindelse avseende lock-up 
ScandiDos två grundare och störste ägare, Görgen Nilsson 
och Ingemar Wiberg, samt Bolagets styrelseordförande, Per 
Carendi, har förbundit sig genom s.k. lock-up avtal att inte 
avyttra sina befintliga aktier i Bolaget inom en period om 
tolv månader från första handelsdagen på NASDAQ OMX 
First North. Sammantaget omfattar avtalen om lock-up 4 622 
090 aktier motsvarande 39,6 procent av antalet aktier efter 
Erbjudandet. I samband med Erbjudandet kommer de två 
största ägarna att låna ut aktier för att möjliggöra en snab-
bare administration av processen. De utlånade aktierna åter-
lämnas så snart emissionen är registrerad av Bolagsverket 
och kommer då att innefattas av lock-up.
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Per Carendi

Styrelsens ordförande sedan 
2011 och styrelseledamot sedan 
2011. Född 1948.

Utbildning: Civilekonom från 
Handelshögskolan i Göteborg

Arbetslivserfarenhet: Per har mer 
än 30 års erfarenhet av från in-
vesteringsverksamhet och styrel-
searbete och har varit involverad 
i ett stort antal strukturaffärer 
och börsnoteringar. Under åren 2007 till 2011 var han VD för 
riskkapitalbolaget SLS Invest AB.

Innehav i ScandiDos: 37 500 aktier och teckningsoptioner 
som berättigar till teckning av 37 500 aktier

Görgen Nilsson

Verkställande direktör sedan 
2002 och styrelseledamot sedan 
2002. Född 1960.

Utbildning: Görgen är utbildad 
radiofysiker/sjukhusfysiker på 
Lunds Universitet

Arbetslivserfarenhet: Görgen har 
24 års erfarenhet inom strålterapi 
av cancer. Dels på Scanditronix/
IBA med FoU och product man-
agement.och dels kliniskt arbete på Karolinska Universitetss-
jukhuset som sjukhusfysiker men framförallt som grundare 
av ScandiDos tillsammans med Ingemar Wiberg 2002. Gör-
gen har tidigare arbetat på ABB Atom och Nuclear Data med 
reaktorsäkerhet samt utveckling av mätsystem för cesium i 
livsmedel och radon i hus.

Innehav i ScandiDos: 2 292 295 aktier och teckningsoptioner 
som berättigar till teckning av 137 565 aktier

Ingemar Wiberg

Styrelseledamot sedan 2002 och 
vice VD sedan 2002. Född 1955.

Utbildning: Elektronikingenjör-
sexamen 

Arbetslivserfarenhet: Ingemar 
har mer än 30 års erfarenhet 
av dosimetri- och strålterapi-
marknaden. Ingemar har ar-
betat med marknadsföring och 
försäljning dels internationellt 
i USA, Europa, Asien och Sydamerika och dels med direkt-
försäljning på hemmamarknaden i Skandinavien.

Innan Ingemar tillsammans med Görgen Nilsson grundade 
ScandiDos arbetade han med utveckling, produktion, kund-
support och försäljning på Scanditronix.

Innehav i ScandiDos: 2 292 295 aktier 

Jan Furuvald

Styrelseledamot sedan 2011. 
Född 1958

Utbildning: IHM Business School 
och ingenjörsutbildning på 
Chalmers 

Arbetslivserfarenhet: Jan är kon-
sult inom affärsutveckling och 
ledarskap och har en lång erfa-
renhet av chefspositioner inom 
såväl storföretag som mindre 
tillväxtbolag. Jan har lång erfarenhet av internationalisering 
av verksamheter samt av styrelsearbete. 

Innehav i ScandiDos: Teckningsoptioner som berättigar till 
teckning av 15 000 aktier

STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH  
REVISOR



          ScandiDos 2014       37

Anders Qvarnström

Styrelseledamot sedan 2009. 
Född 1960.

Utbildning: Civilingenjör bioke-
misk teknologi från KTH

Arbetslivserfarenhet: Anders är 
VP Cardiovascular Division för 
St Jude Medical (STJ) i Tokyo, 
Japan. Anders var tidigare VD 
för medtechbolaget St Jude 
Medical Systems AB och har en 
lång internationell erfarenhet 
med bas i Sverige och från många utlandsposteringar på 
chefspositioner inom Medtech och Biotech. Han har arbetat 
för Radi Medical AB, Personal Chemistry (Biotage AB) och 
Siemens-Elema.

Innehav i ScandiDos: Teckningsoptioner som berättigar till 
teckning av 15 000 aktier

Kenth Bergström

Suppleant i styrelsen sedan 
2008. Född 1949.

Utbildning: Fil kand vid Umeå 
Universitet med inriktning mot 
ekonomi och naturvetenskap.

Arbetslivserfarenhet: Kenth har 
10 års arbetslivserfarenhet från 
ABB inom sourcing som inköp-
schef. Dessutom 20 års arbet-
serfarenhet från Pharmacia (GE 
Healthcare) i olika chefspositioner inom marknad, försäljning 
och produktion (nationellt och internationellt). Sedan 10 år 
aktivt styrelsearbete i  ett flertal företag inom bl.a Life Sci-
ence och VC bolag.

Innehav i ScandiDos : Teckningsoptioner som berättigar till 
teckning av 10 000 aktier

Ledande befattningshavare

Görgen Nilsson, VD

Se vidare under ”Styrelse” ovan. 

Ingemar Wiberg, Sälj och marknadschef

Se vidare under ”Styrelse” ovan. 

Kjell Lundgren - Utvecklingschef. 
Född 1957. 

Utbildning: Mikroelektronik KTH. 

Kjell har mer än 30 års erfaren-
het inom produktutveckling och 
industriellt ledarskap. Kjell är 
tekniker och industrialist, med 
omfattande erfarenhet som 
chef inom produktutveckling, 
projektledning samt produktions-
styrning.

Tidigare anställningar bl.a. Ericsson, Pharmacia, Infineon, 
Laird Technologies, Chromogenics AB.

Innehav i ScandiDos: 4 375 aktier och teckningsoptioner som 
berättigar till teckning av 25 000 aktier

Catarina Arkebäck

Ekonomichef sedan 2012. Född 
1962.

Utbildning: Civilekonomexamen 
från Uppsala Universitet

Arbetslivserfarenhet: Catarina 
har arbetat som revisor för små 
och medelstora bolag, bl. a. som 
anställd på revisionsbyrån PwC. 
Hon har därefter många års er-
farenhet som controller i olika 
bolag, senast som koncerncontroller på träindustriföretaget 
Setra. 

Innehav i ScandiDos: Teckningsoptioner som berättigar till 
teckning av 10 000 aktier
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Revisor 
Bolagets revisor är KPMG AB med Per Hammar som huvu-
dansvarig revisor. KPMG AB omvaldes som revisor vid ordi-
narie bolagsstämma den 29 augusti 2013. Per Hammar är 
auktoriserad revisor.

Löner och ersättningar  
Vid Bolagets ordinarie bolagsstämma den 29 augusti 2013 
beslutades att ersättning skall utgå med fyra prisbasbelopp 
till styrelsens ordförande, samt med ett prisbasbelopp till 
övriga styrelseledamöter som ej är anställda i Bolaget. För 
2014 uppgår prisbasbeloppet till 44 400 kronor. 

Till ledande befattningshavare utgår ersättning i form av 
grundlön, övriga förmåner, sjukvårds- och livförsäkringar, 
samt pension. Under 2013 uppgick ersättningen till Bolagets 
VD till 1 119 414 kronor. Därutöver utgick pensionsavsätt-
ningar i enlighet med ITP1. VD är anställd med en uppsägn-
ingstid på sex månader. Vid uppsägning från Bolagets sida är 
uppsägningstiden 9 månader.

Utöver VD utgörs Bolagets ledning av sälj- och marknadschef, 
utvecklingschef och ekonomichef. Ersättningen till lednings-
gruppen utöver VD uppgick till 2 942 343 kronor under 2013.

Det finns inga andra avtal med medlemmar av styrelsen eller 
ledande befattningshavare om åtagande från Bolagets sida 
vad gäller pensioner eller förmåner efter att uppdraget avslu-
tats. Inga upplupna belopp finns eller avsättningar har gjorts 
för pensioner eller andra förmåner efter avslutat uppdrag. 
Vid vissa tillfällen har emellertid styrelseledamöter erhållit 
marknadsmässigt arvode för specifika insatser för Bolagets 
räkning. Utöver nämnda överenskommelser finns inga yt-
terligare särskilda avtal mellan Bolaget och dess ledning eller 
styrelse.   

Valberedning 
Vid ordinarie årsstämma den 29 augusti 2013 beslutades att 
till valberedning utse Per Carendi, Lennart Hansson och Lars 
Olde. Lars Olde utsågs till sammankallande i valberedningen.

Övrig information  
Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har 
eller har haft någon direkt eller indirekt delaktighet som 
motpart i några av Bolagets affärstransaktioner, som är eller 
har varit ovanliga till sin karaktär med avseende på villkoren 
eller som i något avseende kvarstår oreglerade eller oavslu-
tade. Styrelseledamoten Anders Qvarnström har under år 
2013 eftertaxerats för en odeklarerad hyresinkomst och har 
därefter dömts för skattebrott. Domen i fråga har överkla-
gats och prövning förväntas ske under våren 2014. Görgen 
Nilsson och Ingemar Wiberg innehar båda över tio procent 
av aktierna i Bolaget och är därmed inte att betrakta som 
oberoende styrelseledamöter. Övriga styrelseledamöter är 
oberoende i förhållande till Bolaget. 

Ingen styrelseledamot har varit involverad i någon konkurs 
under de senaste fem åren. Ingen styrelseledamot eller 
person i Bolagets ledning har under de senaste fem åren 
varit ställföreträdare i bolag som försatts i likvidation, varit 
föremål för anklagelser eller sanktioner av myndigheter eller 
godkända yrkessammanslutningar eller förbjudits av domstol 
att ingå som medlem i ett företags förvaltnings-, lednings-, 
eller kontrollorgan.
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Organisationsnummer, grundande och säte 
ScandiDos ABs organisationsnummer är 556613-0927. Bo-
laget bildades av stiftarna den 1 mars 2001 och registrerades 
hos Bolagsverket den 10 juli 2001. Bolaget stiftades som 
ett lagerbolag. Verksamhet med nytt namn och ny bolags-
ordning påbörjades i oktober 2001. Bolaget är ett publikt 
aktiebolag och dess associationsform regleras av aktiebolags-
lagen (2005:551). Bolaget har sitt säte i Uppsala. Verksam-
heten bedrivs från huvudkontoret i Uppsala samt via de två 
dotterbolagen ScandiDos Inc. i USA och Beijing ScandiDos 
Technology Ltd. Co. i Kina.         

Aktieägaravtal 
I samband med att Bolaget i juni 2008 tog in ett antal större 
investerare ingicks ett aktieägaravtal avseende aktieägande 
och inflytande i Bolaget. Detta aktieägaravtal har emellertid 
upphört i enlighet med ett tilläggsavtal som träffades mellan 
Bolagets aktieägare i december 2013. 

Väsentliga avtal

Avtal med leverantörer och tillverkare 
Bolaget har ett antal leverantörer/tillverkare av komponenter 
som i huvudsak finns i Sverige, men också utomlands. Bola-
get har relativt få skriftliga ramavtal med leverantörerna, 
utan leveranserna bygger på ömsesidigt förtroende och 
långvarigt partsbruk. För att uppnå en god leveranssäkerhet 
avseende kritiska komponenter eftersträvar Bolaget åtmin-
stone två alternativa leverantörer för sådana komponenter.

Avtal med distributörer och återförsäljare 
Det finns gällande distributions- respektive återförsäljaravtal 
med Elekta och Varian, de två dominerande aktörerna på 
den marknad där Bolaget verkar. Dessa avtal är förstås strate-
giskt viktiga. Utöver avtalen med Elekta och Varian har Bo-
laget avtal med ca 40 andra återförsäljare/distributörer run-
tom i världen. Avtalen mellan Bolaget och dess återförsäljare 
bygger på en standardmall, med vissa variationer till följd av 
enskilda överenskommelser och nationella anpassningar.

Avtal med anställda och konsulter 
Bolaget har 22 anställda på kontoret i Uppsala (samt fem på 
dotterbolaget i USA och en på dotterbolaget i Kina). Anställ-
ningsavtalen bygger på en enklare mall och saknar konkur-
rensbegränsningar. De anställda omfattas emellertid av den 
allmänna lojalitetsplikt som gäller för alla anställningsförhål-
landen. Bolaget tar emellanåt in konsulter som stöd för 

verksamheten och den produktutveckling som bedrivs.

Försäkringar 
Bolaget har stöd av en välrenommerad försäkringsförmed-
lare för att tillse att Bolagets försäkringsskydd är tillfredsstäl-
lande med avseende på verksamhetens art och omfattning.

Immateriella rättigheter  
De immateriella rättigheterna utgör en viktig del av Bolagets 
verksamhet. Bolaget har en medveten strategi avseende 
detta och har stöd av en välrenommerad immaterialrättslig 
konsultbyrå. Bolaget skyddar sina produktområden med pat-
ent. Strategin är att skydda innovationerna på tillräckligt stor 
del av marknaden för att det inte ska bli lönsamt för konkur-
renter att utveckla produkter för övriga länder. De länder/
områden som valts ut är USA, Europa (Tyskland, Frankrike 
och UK), Japan och Kina. 

Bolaget har idag tre patentfamiljer: 
• Patent som skyddar Delta4 phantoms mätkonceptet  
                omfattar patent i USA (US 7371007), Kina och Japan     
                samt en Europapatentansökan.  
• Patent som skyddar mätkonceptet i Delta4AT omfat- 
                tar patent i USA (US 7345274 B2), Japan, Kina,  
 Sverige och Europa (FR, DE, GB). ). Europapatentet  
 är dock i nuläget upphävt efter invändning, se  
 nedan.  
• Patent som skyddar ny detektordesign för framtida  
 produkter omfattar patentansökningar i USA (Ans. 
 nr. 14/118 031), Kina och Europa.

Värt att notera är nämnda invändning mot Europapatentet. 
Ärendet ligger för närvarande vid överklagandenämnden för 
the European Patent Office (EPO). Bolaget har således tidig-
are beviljats patentet i fråga, men en konkurrent har invänt 
mot detsamma, EPO har upphävt patentet, och Bolaget 
har överklagat EPOs beslut. Bolagets ledning gör emellertid 
bedömningen att en eventuell förlust torde få begränsade 
konsekvenser för Bolagets verksamhet.

Tvister  
Bolaget inte är föremål för någon pågående tvist, frånsett 
den ovan nämnda processen vid EPO:s överklagandenämnd

LEGALA FRÅGOR OCH ÖVRIG INFORMATION
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Nedan redovisas vissa skattekonsekvenser som kan aktua-
liseras för fysiska personer och aktiebolag i anledning av 
Erbjudandet. Sammanfattningen är baserad på nu gällande 
regler och är endast avsedd som allmän information för 
aktieägare som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, såvida 
inte annat anges. Redogörelsen behandlar inte värdepap-
per som innehas som lagertillgångar i näringsverksamhet 
eller av handelsbolag. Vidare behandlas inte de särskilda 
reglerna om skattefri kapitalvinst (inklusive avdragsförbud 
för kapitalförlust) och utdelning i bolagssektorn som kan bli 
tillämpliga på innehav av aktier i Bolaget som anses närings-
betingade. Inte heller omfattas de särskilda regler som kan 
bli tillämpliga på innehav i bolag som är eller tidigare har 
varit s.k. fåmansföretag eller på aktier som förvärvats med 
stöd av s.k. kvalificerade aktier i fåmansföretag. Beträffande 
vissa kategorier av skattskyldiga gäller särskilda skatteregler. 
Beskattningen av varje enskild aktieägare beror på dennes 
speciella situation. Varje aktieägare och innehavare av teck-
ningsrätter rekommenderas därför att rådfråga en skatteråd-
givare för att få information om de särskilda konsekvenser 
som kan uppstå i det enskilda fallet, inklusive tillämpligheten 
och effekten av utländska regler och skatteavtal.

Beskattning vid avyttring av aktier

Fysiska personer 
Fysiska personer beskattas för hela den eventuella kapi-
talvinsten i inkomstslaget kapital vid försäljning eller annan 
avyttring av aktier. Skatt tas ut med 30 procent av kapitalvin-
sten om det är fråga om marknadsnoterade aktier. Kapi-
talvinst respektive kapitalförlust beräknas som skillnaden 
mellan försäljningsersättningen efter avdrag för eventuella 
försäljningsutgifter och de avyttrade aktiernas omkostnads-
belopp (anskaffningsutgift). 

Vid kapitalvinstberäkningen används genomsnittsmetoden. 
Enligt denna skall omkostnadsbeloppet för en aktie utgöras 
av det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för aktier av 
samma slag och sort. Vid försäljning av marknadsnoterade 
aktier, såsom aktier i Bolaget, får omkostnadsbeloppet alter-
nativt bestämmas enligt schablonmetoden till 20 procent av 
försäljningsersättningen efter avdrag för försäljningsutgifter.

Uppkommer kapitalförlust på marknadsnoterade aktier 
är denna fullt avdragsgill mot skattepliktiga kapitalvinster 
samma år på aktier och andra marknadsnoterade delägarrät-
ter utom andelar i investeringsfonder som enbart innehåller 
svenska fordringsrätter (räntefonder). Kapitalförlust som 
inte kan kvittas på detta sätt är avdragsgill med 70 procent 
mot annan inkomst av kapital. Uppkommer underskott i ink-
omstslaget kapital medges skattereduktion mot kommunal 
och statlig inkomstskatt samt fastighetsskatt och kommunal 
fastighetsavgift. Skattereduktion medges med 30 procent av 
underskott som inte överstiger 100 000 kr och med 21 pro-
cent av resterande del. Ett sådant underskott kan inte sparas 
till senare beskattningsår.

Juridiska personer 
För aktiebolag beskattas alla inkomster, inklusive skatteplik-
tiga kapitalvinster och utdelningar, i inkomstslaget närings-
verksamhet med en skattesats om 22 procent. Kapitalvinster 
och kapitalförluster beräknas på samma sätt som beskrivits 
ovan avseende fysiska personer. Avdragsgilla kapitalförluster 
på aktier och andra delägarrätter får endast dras av mot skat-
tepliktiga kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter. En 
sådan kapitalförlust kan även, om vissa villkor är uppfyllda, 
kvittas mot kapitalvinster i bolag inom samma koncern, un-
der förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger mellan bo-
lagen. Kapitalförluster som inte har kunnat utnyttjas ett visst 
år får dras av mot kapitalvinster på aktier och andra delägar-
rätter under efterföljande beskattningsår utan begränsning i 
tiden. Särskilda skatteregler gäller för vissa speciella företags-
kategorier, exempelvis investeringsfonder, investmentföretag 
och försäkringsföretag.

Beskattning av utdelning 
För privatpersoner beskattas utdelning i inkomstslaget kapi-
tal med en skattesats om 30 procent. För fysiska personer 
som är bosatta i Sverige innehålls normalt preliminär skatt 
avseende utdelning med 30 procent på utdelat belopp. Den 
preliminära skatten innehålls av Euroclear Sweden eller, be-
träffande förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren. För ak-
tiebolag beskattas utdelning i inkomstslaget näringsverksam-
het med en skattesats om 22 procent.

Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i 
Sverige 
Aktieägare i Bolaget som är begränsat skattskyldiga i Sverige, 
och som inte bedriver näringsverksamhet från ett fast 
driftsställe i Sverige, beskattas normalt inte i Sverige för 
kapitalvinster vid avyttring av aktier. Dessa aktieägare kan 
dock bli föremål för beskattning i sin hemviststat. Sådan ak-
tieägare bör därför rådfråga skatterådgivare i sin hemviststat. 

Enligt en särskild regel är dock fysiska personer som är 
begränsat skattskyldiga i Sverige föremål för beskattning 
i Sverige vid avyttring av aktier i Bolaget, om de vid något 
tillfälle under de 10 närmaste föregående kalenderåren varit 
bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här. Beskattnings-
rätten kan dock vara begränsad genom de skatteavtal som 
Sverige ingått med andra länder.

För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och 
som erhåller utdelning från svenskt aktiebolag uttas normalt 
svensk kupongskatt. Kupongskattesatsen är 30 procent. Skat-
tesatsen är dock i allmänhet reducerad genom dubbelbes-
kattningsavtal.  Avdraget för kupongskatt verkställs normalt 
av Euroclear Sweden eller annan som Bolaget har anlitat 
eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren. 
Om Bolaget inte har uppdragit åt Euroclear Sweden eller 
annan att skicka utdelningen skall avdraget verkställas av 
Bolaget.

VISSA SKATTEFRÅGOR I SVERIGE
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BOLAGSORDNING
 
BOLAGSORDNING fastställd vid stämma i ScandiDos AB 
2014-02-10                                             

Org nr: 556613-0927                                                                                                                  

 § 1 Firma
Bolagets firma är ScandiDos AB (publ). 

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Uppsala kommun.

§ 3 Verksamhet
Bolaget ska bedriva utveckling, tillverkning och marknads-
föring av medicinteknisk utrustning främst inom radioterapi 
och dosimetri samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kr och högst 2 000 
000 kr.

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000.

§ 6 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden 1 maj – 30 april.

§ 7 Styrelse
Styrelsen ska bestå av 3-7 ledamöter med högst 2 supplean-
ter. 

§ 8 Revisor
Bolagsstämman ska utse 1-2 revisor/er med eller utan revi-
sorssuppleant/er eller ett registrerat revisionsbolag med en 
huvudansvarig revisor.

§ 9 Kallelse
Kallelse till årsstämma, eller kallelse till extra bolagsstämma 
där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att be- 
handlas, ska ske tidigast sex och senast fyra veckor före stäm-
man. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska ske tidigast 
sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse till 
bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes 
Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett 
ska annonseras i Dagens Industri. 

Tillsammans med kallelsen ska biläggas förslag till dagord-
ning för bolagsstämma där de ärenden som ska behandlas 
av stämman tydligt anges. Ärendena ska vara numrerade och 
ange sitt huvudsakliga innehåll.

§ 10  Årsstämma
På årsstämman ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman. 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
3. Godkännande av dagordning. 
4. Val av minst en justeringsman. 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen   
 sammankallad. 
6. Framläggande av årsredovisningen och revi-  
 sionsberättelsen samt i förekommande fall kon- 
 cernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 
7. Beslut i fråga om: 
 a) fastställande av resultat- och balans- 
 räkning samt i förekommande fall koncernre- 
 sultat- och koncernbalansräkning, 
 b) dispositioner beträffande bolagets vinst  
 eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, 
 c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och  
 verkställande direktör för den tid redovisningen  
 omfattar. 
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och  
 suppleanter, som ska väljas av stämman. 
9. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor. 
10. Val av  
 a)  styrelse och eventuella suppleanter,  
 b)  revisorer och eventuella revisorssup- 
  pleanter.  
11. Annat ärende, som ankommer på stämman   
 enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsord 
 ningen.

§ 11 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsreg-
ister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella 
instrument. Den aktieägare eller förvaltare som på avstämn-
ingsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstäm-
ningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring 
av finansiella instrument eller den som är antecknad på 
avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämn-
da lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som 
framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551). 
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ORDLISTA
Dosimetri 
Strålningsdosimetri eller dosimetri är läran om hur 
joniserande strålning frigör energi i vävnad eller annan ma-
teria samt hur energideponeringen kan kvantifieras genom 
mätning eller beräkning. Enheten är Gy=J/kg

Kvalitetssäkring/QA 
Kvalitetssäkring (Quality Assurance) inom strålterapi syftar 
till att säkerställa att den stråldos som patienten utsätts för 
vid behandling är korrekt utformad och ligger inom de tole-
ransnivåer som har satts upp för behandlingen.

MLC 
Multy Leaf Colimator är ett kollimeringssystem, dvs. avgräns-
ning av strålfältet, som sker med många tunna blad som 
sitter sida vid sida uppdelat på grupper om t.ex. 80. Bladen 
kan positioneras individuellt och därmed skapa irreguljära 
behandlingsfält. 

Rotationsterapi 
Strålbehandling där strålning levereras från en strålkälla som 
roterar runt patienten och levererar strålning under rota-
tionen. 

IMRT 
Intensitetsmodulerad strålterapi (Intensity Modulated Radia-
tion Therapy) är en behandlingsteknik där strålningen ges 
i fixa projektioner (vinklar) likt traditionell strålterapi. Skill-
naden är att strålen för varje projektion intensitetsmoduleras 
dvs. ett heterogent strålfält skapas genom att variera bladen 
i MLCn samtidigt som strålningen ges. Syftet är att stråldosen 
skall bli jämnt fördelad i tumören oavsett formen på tumören 
eller patientens övriga anatomi samt att minimera stråldosen 
till känsliga kringliggande organ. 

3D-CRT 
3D-CRT (Three Dimensional Conformal Radiation Therapy) 
är den första generation av modern strålterapi som intro-
ducerades under 90-talet. Kollimeringen med MLC förändras 
under rotationen så att den efterliknar projektionen av 
tumören.

VMAT 
Volumetric Modulated Arc Therapy, En vidareutveckling av 
IMRT och 3D-CRT där strålkällan roterar under pågående 
strålning och intensitetsmodulering skapas genom att be-
stråla olika delar av tumören olika lång tid och därmed skapa 
heterogen stråldosfördelning. Största fördelen jämfört med 
IMRT är att behandlingstiden är väsentligt kortare. 

IGRT 
IGRT (Image Guided Radiation Terhapy) innebär att bild-
givande system med diagnostisk kvalitet används för att veri-
fiera tumörens form och position under strålbehandlingen.

Fraktion  
Strålbehandling av cancer delas upp i många behandling-
stillfällen som benämns fraktioner. Anledningen är att frisk 
vävnad är mindre känslig för strålning än snabbväxande 
tumörer och att den friska vävnaden återhämtar sig relativt 
sett snabbare än tumörvävnad. Om all strålning skulle ges vid 
ett tillfälle skulle patienten få akuta strålskador och mycket 
stora bieffekter. 

 Adaptiv strålterapi 
Vid adaptiv strålterapi anpassas behandlingsprogrammet 
efter förändringar i tumören och patientens rörelser under 
pågående behandling eller från fraktion till fraktion.

CT/MR/PET 
Tekniker för bildgivande diagnostik som används för att up-
ptäcka, lägesbestämma och klassificera tumörer. CT används 
alltid eftersom informationen i bilderna också används för 
att beräkna strålningens växelverkan med anatomin. MR ger 
mer kontrastrika bilder för att skilja vävnader som är lika i 
densitet, därmed kan tumörvävnad lättare särskiljas från 
annan vävnad. PET ger inte anatomiinformation direkt utan 
istället funktion. På läkemedel, sockermolekyler och andra 
spårsubstanser kopplas radioaktiva isotoper. Tumören som 
har en hög metabolism (ämnesomsättning) lyser då upp i 
förhållande till omgivningen.

Linjäraccelerator 
Linjäracceleratorerna accelererar elektroner till en bestämd 
energi (hastighet). Elektronerna kan användas direkt för att 
behandla ytliga tumörer som hudcancer medan det van-
ligaste är att elektronerna får träffa en guldfolie inne i ap-
paraten så att fotonstrålning genereras. Strålarna riktas mot 
patienten via MLC som begränsar var strålen träffar. Foton-
strålningen i detta fall är högenergetisk röntgenstrålning, 
4-25MeV mot 20-150keV för diagnostisk röntgen. 

Fantom 
En surrogatpatient, dvs. en enhet som efterliknar männis-
kan vad gäller strålningens växelverkan, inte nödvändigtvis 
i form. Fantomet består oftast av en homogen plast med 
motsvarande egenskaper vad gäller strålningens växelverkan 
i mänsklig vävnad. Inuti fantomet finns ett stort antal detek-
torer sinnrikt placerade för att avbilda stråldosen i fantomet. 
Fantomet placeras på patientens plats på behandlingsbordet 
och ges exakt den behandling som är tänkt för patienten.
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