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Det råder stor brist på organ lämpliga för transplantation. Endast cirka 20 procent av samtliga donerade lungor 

används för transplantation – detta på grund av tveksamheter avseende organens kvalitet. Inom hjärtområdet 

är begränsningen i tid för transport av hjärta en viktig orsak till bristen på organ – endast cirka 25 procent av 

donerade hjärtan transplanteras. Organbristen är ett stort bekymmer, men många liv kan räddas genom 

Vivoline® Medical AB:s metod för att evaluera och reparera donerade organ. Vivoline® Medical AB utvecklar 

och säljer produkter avsedda för den globala transplantationsmarknaden med visionen att göra majoriteten 

av donerade organ användbara och därigenom rädda liv.  

 
 



 

 
 

 

 

I detta prospekt gäller följande definitioner om inget annat anges: 

Med ”Bolaget” eller ”Vivoline” avses Vivoline® Medical AB (publ) 

med organisationsnummer 556761-1701. 

 

 

OM PROSPEKTET
 

Lagen om handel med finansiella instrument 

Detta prospekt har upprättats av Vivoline® Medical AB i enlighet 

med lagen om handel med finansiella instrument (1991:980).  

Finansiell rådgivare  

Sedermera Fondkommission är en bifirma till ATS Finans AB. I 

samband med emissionen är Sedermera Fondkommission 

finansiell rådgivare till Vivoline. Sedermera Fondkommission har 

biträtt Vivoline vid upprättandet av detta prospekt. Styrelsen i 

Vivoline är ansvarig för innehållet, varpå Sedermera 

Fondkommission och ATS Finans AB friskriver sig från allt ansvar 

i förhållande till aktieägare i Vivoline samt avseende andra 

direkta eller indirekta konsekvenser till följd av beslut om 

investering eller andra beslut som helt eller delvis grundas på 

uppgifterna i prospektet. Sedermera Fondkommission agerar 

även emissionsinstitut i samband med emissionen. 

Finansinspektionen  

Prospektet har godkänts av och registrerats vid 

Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25-

26 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. 

Godkännandet och registreringen innebär inte någon garanti 

från Finansinspektionen om att sakuppgifterna i prospektet är 

korrekta eller fullständiga. 

Prospektets distributionsområde  

Aktierna är inte föremål för handel eller ansökan därom i något 

annat land än Sverige. Inbjudan enligt detta prospekt vänder sig 

inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare 

prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som 

följer svensk rätt. Prospektet får inte distribueras i Australien, 

Japan, Kanada, Nya Zeeland, USA, Sydafrika eller något annat 

land där distributionen eller denna inbjudan kräver ytterligare 

åtgärder enligt föregående mening eller strider mot regler i 

sådant land. För prospektet gäller svensk rätt. Tvist med 

anledning av innehållet eller därmed sammanhängande 

rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt.   

Prospektets tillgänglighet  

Prospektet finns tillgängligt på Vivolines kontor samt på Bolagets 

hemsida (www.vivoline.se). Prospektet kan också erhållas på  

 

 

 

Finansinspektionens hemsida (www.fi.se) samt på Sedermera 

Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se). 

 

Referenser och källhänvisningar  

Styrelsen försäkrar att information från referenser och 

källhänvisningar har återgivits korrekt och att – såvitt styrelsen 

känner till och kan försäkra genom jämförelse med annan 

information som offentliggjorts av berörd part – inga uppgifter 

har utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna 

informationen felaktig eller missvisande. 

 

Revisorns granskning   

Utöver vad som anges i revisionsberättelse och rapporter 

införlivade genom hänvisning har ingen information i prospektet 

granskats eller reviderats av Bolagets revisor. 

Uttalanden om framtiden  

Uttalanden om framtiden och övriga framtida förhållanden i 

detta prospekt återspeglar styrelsens nuvarande syn avseende 

framtida händelser och finansiell utveckling. Framåtriktade 

uttalanden uttrycker endast de bedömningar och antaganden 

som styrelsen gör vid tidpunkten för prospektets utgivande. 

Dessa uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren 

uppmärksammas på att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, 

är förenade med osäkerhet. 

First North 

Vivoline är listat på Nasdaq First North i Stockholm. First North är 

en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som 

ingår i NASDAQ OMX. Bolag på First North regleras av ett mindre 

omfattande regelverk som är anpassat för mindre bolag och 

regleras därför 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 börsnoterat bolag. 

Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en 

Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Styrelsen 

i Bolaget avser i dagsläget inte verka för att Bolaget ska ansluta 

sig till någon annan marknadsplats. Information och 

kursutveckling avseende aktien finns tillgänglig på First North 

hemsida (www.nasdaqomxnordic.com/firstnorth).  

 

http://www.vivoline.se/
http://www.fi.se/
http://www.sedermera.se/
http://www.nasdaqomxnordic.com/firstnorth
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SAMMANFATTNING 

Sammanfattning i prospekt består av informationskrav uppställda i punkter numrerade i avsnitten A-E (A.1-E.7). Denna 

sammanfattning innehåller alla de punkter som krävs i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent. 

Eftersom vissa punkter inte är tillämpliga för alla typer av prospekt kan det dock finnas luckor i punkternas numrering. Även 

om det krävs att en punkt inkluderas i sammanfattningen för aktuella värdepapper och emittent, är det möjligt att ingen 

relevant information kan ges rörande punkten. Informationen har då ersatts med en kort beskrivning av punkten tillsammans 

med angivelsen ”ej tillämplig”. 

Avsnitt A – Introduktion och varningar 

 

A.1 Varning Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till prospektet. Varje beslut 

om att investera i de värdepapper som erbjuds ska baseras på en bedömning av 

prospektet i sin helhet från investerarens sida. Om yrkande avseende uppgifterna i 

prospektet anförs vid domstol kan den investerare som är kärande i enlighet med 

medlemsstaternas nationella lagstiftning bli tvungen att svara för kostnaderna vid 

översättning av prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar 

kan åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen, inklusive översättningar 

därav, men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de 

andra delarna av prospektet eller om den inte, tillsammans med andra delar av 

prospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare i övervägandet att investera 

i de värdepapper som erbjuds. 

A.2 Samtycke till finansiella 

mellanhänder 

Ej tillämplig. Inga finansiella mellanhänder nyttjas för efterföljande återförsäljning eller 

slutlig placering av värdepapper.  

 

Avsnitt B – Emittent                                                                                                                                                                               

 

B.1 Firma Vivoline® Medical AB (publ), 556761-1701, är ett publikt aktiebolag. 

Handelsbeteckningen är Vivoline. Kortnamnet för Bolagets aktie är VIVO.  

B.2 Säte och bolagsform Vivoline har sitt säte i Skåne län, Lunds kommun, Sverige. Bolaget bildades i Sverige enligt 

svensk rätt och bedriver verksamhet enligt svensk rätt. Vivoline är ett publikt aktiebolag 

och Bolagets associationsform regleras av aktiebolagslagen (2005:551). 

B.3 Verksamhet Vivoline® Medical AB utvecklar och säljer produkter avsedda för den globala 

transplantationsmarknaden med visionen att göra majoriteten av donerade organ 

användbara och därigenom rädda liv. Vivolines framtida erbjudande inom området 

lungor omfattar lungevalueringsmaskinen Vivoline® LS1/LS2, evalueringslösningen 

VivolyteTM och preservationslösningen Vivodex® samt engångsartiklar kopplade till 

evalueringsmaskinen. Vivoline® LS1 har sålts till flera världsdelar och används idag vid ett 

15-tal transplantationskliniker. Vivoline® LS2 är den andra generationen av Vivolines 

evalueringsmaskin för att rekonditionera, evaluera och preservera lungor efter donation 

och före transplantation i upp till 24 timmar.  

Tillsammans med lungevalueringssystemet används en evalueringslösning som cirkuleras 

i organet för att förbättra lungans kvalitet. Vivoline arbetar i dagsläget med utveckling av 

evalueringslösningen VivolyteTM som ska säljas tillsammans med evalueringssystemet. 

Genom framtagning av VivolyteTM kan Vivoline erbjuda kunderna en helhetslösning 

innehållande maskin, evalueringslösning och engångsartiklar, vilket bidrar till ett bredare 
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erbjudande där Vivoline kan erbjuda alla produkter som krävs för att kunna använda sig 

av Bolagets metod. Vivoline har även utvecklat preservationslösningen Vivodex® och 

avser att inleda försäljning av produkten under 2016.  

För att förbättra möjligheterna kring transplantation av hjärta arbetar Vivoline med 

utveckling av produkten Vivoline® HS1, som ska vara ett säkert och enkelt sätt att 

preservera och transportera hjärtan utan syrebrist för organet. En fungerande prototyp 

av systemet har utvecklats och djurstudier har visat att HS1 säkert och effektivt förlänger 

den tid ett hjärta kan vara utanför kroppen till upp till 24 timmar, vilket ger möjlighet till 

längre transporter. Med Vivoline® HS1 kan tiden utan syre för hjärtan i princip bli noll, 

vilket kan leda till bättre utfall och högre överlevnad för patienten. Tillsammans med 

Vivoline® HS1 används evalueringslösningen HeartadexTM som är under utveckling. 

B.4a Trender  

 

 

 

Det finns en stark vilja från myndigheter, patientorganisationer och sjukvården att öka 

antalet organ tillgängliga för transplantation. De senaste åren har möjligheten att 

behandla organ utanför kroppen för att öka tillgången på organ blivit ett allt mer 

uppmärksammat område. Även möjligheten att bättre kunna utvärdera och förbättra 

kvaliteten på organ har uppmärksammats. Intresset är enligt styrelsens bedömning störst 

för lungor då en stor andel av donerade lungor idag inte kan användas på grund av 

nedsatt syresättning eller andra tillstånd som gör att lungfunktionen är otillräcklig, men 

även för organ som hjärta, där begränsningen i tid för transport av organet är ett stort 

problem, ökar intresset. Det ökade intresset för ett större utbud av organ tillgängliga för 

transplantation bedöms ha en påverkan på Vivolines verksamhet och branschen som 

Bolaget verkar inom.  

Utöver ovanstående finns inte några kända, betydande trender som påverkat Bolaget 

eller den bransch inom vilken Vivoline verkar.    

B.5 Bolagsstruktur Ej tillämpligt. Vivoline tillhör inte någon koncern. 

B.6 Ägarstruktur Det finns ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och 

resultat samt berättigar till en röst på bolagsstämman. 

Ägarförteckning per den 24 september 2015 

Ägare  Andel av röster och kapital 

Carl Westin Ltd* 21,3 % 

Happy Land Holding AB 21,3 % 

Igelösa Life Science AB** 20,4 % 

Övriga ägare, ca 320 st. 37,0 % 

Totalt 100,0 % 

 

*Ägs till 100 procent av styrelseordförande Christian W. Jansson. 

**Ägs till 80 procent av styrelseledamot Stig Steen och till 20 procent av styrelseledamot 

Nils Gyllenkrok.  

B.7 Utvald finansiell 

information 

Bolagets årsredovisningar för 2012 och 2013 är upprättade enligt Årsredovisningslagen 

och Bokföringsnämndens allmänna råd. Årsredovisningen för 2014 upprättades för 

första gången i enlighet med BFNAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning, 

vilket innebär byte av redovisningsprincip. Detta har dock inte påverkat jämförbarheten 

med föregående år trots att Bolaget valt att tillämpa lättnadsreglerna för mindre företag 

(ÅRL 3 kap 5§ 4st) och därmed inte räknat om jämförelsetalen. Den historiska finansiella 

informationen har reviderats av Vivolines revisor.  

Nedanstående finansiella information har hämtats från införlivat material och 

kompletterats med kassaflödesanalys för 2012 och 2013 samt delårsräkenskaper för 
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januari till och med september 2015 samt i relevanta fall jämförelser med motsvarande 

delårsperiod 2014. Delårsräkenskaperna för delåret 2015 samt jämförande period för 

2014 är hämtade från Bolagets delårsrapport för januari till september 2015 och är inte 

reviderade av Bolagets revisor. Kassaflödesanalys för 2012 och 2013 har ej granskats av 

Bolagets revisor.  

Nyckeltal och utvalda finansiella poster 

(KSEK) 150101 

150930 

9 mån.* 

140101 

140930 

9 mån.* 

140101 

141231 

12 mån. 

130101 

131231 

12 mån. 

120101 

121231 

12 mån. 

Resultaträkning      

Nettoomsättning  2 457 3 106 5 207 7 498 6 466 

Summa rörelsens 

kostnader  -20 709 -18 613 

-25 515 -19 100 -17 013 

Rörelseresultat  -17 768 -15 236 -20 003 -11 532 -10 333 

Övriga externa 

kostnader  -12 378 -11 048 

-14 804 -8 699 -7 513 

Personalkostnader -4 841 -3 764 -5 528 -4 461 -4 119 

Periodens resultat -17 772 -15 439 -20 251 -12 202 -11 223 

Rörelsemarginal (%) Neg Neg Neg* Neg* Neg* 

Vinstmarginal (%) Neg Neg Neg* Neg* Neg* 

Balansräkning      

Immateriella 

anläggningstillgångar  

1 748 4 274  3 643 5 875 8 343 

Materiella 

anläggningstillgångar  

3 281 2 082  2 972 1 193 1 739 

Omsättningstillgångar  3 611 33 973  20 501 7 058 3 804 

Eget kapital  4 796 27 010 22 568 4 935 3 214 

Långfristiga skulder  166 6 000 166 5 448 3 043 

Kortfristiga skulder  3 678 7 319 4 382 3 744 7 629 

Balansomslutning  8 640 40 329  27 116 14 126 13 886 

Soliditet (%) 56 67 83 35 22 

Skuldsättningsgrad 0,80 0,49 0,20* 1,86* 2,38* 

Kassa och Bank 82 2 243  14 975 1 184 18 

Kassaflödesanalys      

Kassaflöde från den 

löpande  

verksamheten  -14 159 -35 409 

 

 

-16 186 

 

 

-15 103 

 

 

-7 467 

Periodens kassaflöde  -14 893 1 059 13 791 1 166 -389 

Likvida medel vid  

periodens slut  82 2 243 
14 975 1 184 18 

Nyckeltal*      

Antal aktier, 

periodens slut 

4 574 066 16 009 230 22 870 326 14 242 135 2 187 498 

Resultat per aktie -2,14 -0,98 -0,89 -0,86 -5,13 

Genomsnittligt antal 

anställda, st 

7 7 7 6 6 

Utdelning per aktie - - - - - 

*Har ej granskats av Bolagets revisor.  

Definitioner  

Rörelsemarginal:  Rörelseresultat dividerat med nettoomsättning/ intäkter.  

Vinstmarginal:    Resultat efter finansiella poster i nettoomsättning.  

Soliditet:   Justerat eget kapital (Eget kapital adderat med 78 procent 

  av obeskattade reserver) dividerat med balansomslutning. 

Skuldsättningsgrad:  Skulder/Eget kapital.  

Resultat per aktie:                                      Beräknas på antal aktier vid periodens slut. 
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Kommentarer till väsentliga händelser i den finansiella utvecklingen 

Vivolines nettoomsättning uppgick till 6 466 kSEK för perioden 1 januari 2012 – 31 

december 2012. Nettoomsättningen för samma period 2013 ökade med 1 032 kSEK till 

7 498 kSEK, en ökning på cirka 16,0 procent. Ökningen kan primärt härledas till fler sålda 

maskiner av modellen Vivoline® LS1 samt engångsartiklar och utrustning. Vivolines 

balansomslutning per den 31 december 2013 uppgick till 14 126 kSEK jämfört med 13 

886 kSEK den 31 december 2012. Totala anläggningstillgångar uppgick till 7 068 kSEK den 

31 december 2013 jämfört med 10 082 kSEK den 31 december 2012. Minskningen 

förklaras huvudsakligen av minskade balanserade utgifter för forskning och utveckling.  

Nettoomsättningen för 2014 minskade med 2 291 kSEK till 5 207 kSEK, jämfört med 

föregående år, detta leder till en minskning med cirka 30,6 procent. Rörelsekostnaderna 

ökade med 6 415 kSEK till 25 515 kSEK, jämfört med föregående år, en ökning på cirka 

33,6 procent. Ökningen förklaras huvudsakligen av kostnader relaterade till 

produktionsutvecklingen av Vivoline® LS2, flytten till nya lokaler och förberedelser inför 

tillverkning av preservationslösningar. Vivolines balansomslutning per den 31 december 

2014 uppgick till 27 116 kSEK jämfört med 14 126 kSEK den 31 december 2013. Totala 

immateriella anläggningstillgångar uppgick till 3 643 kSEK den 31 december 2014, samma 

datum föregående år uppgick immateriella anläggningstillgångarna till 5 875 kSEK. 

Minskningen förklaras huvudsakligen av periodens avskrivningar av balanserade utgifter 

för forskning och utveckling.  

Nettoomsättningen för perioden januari till september 2015 uppgick till 2 457 kSEK, 

jämfört med 3 106 kSEK samma period föregående år. Övriga intäkter för perioden 

uppgick till 484 kSEK, jämfört med 270 kSEK samma period 2014. Rörelsekostnaderna för 

januari till september 2015 ökade med 2 096 kSEK till 20 709 kSEK, jämfört med 18 613 

kSEK samma period föregående år. Ökningen beror främst på kostnader hänförliga till 

den nya produktionsanläggningen samt ökade personalkostnader för perioden. Bolagets 

balansomslutning per den 30 september 2015 uppgick till 8 640 kSEK jämfört med 40 329 

kSEK samma datum föregående år. Totala immateriella anläggningstillgångar uppgick till 

1 748 kSEK den 30 september 2015, samma datum 2014 uppgick de immateriella 

tillgångarna till 4 274 kSEK. Minskningen förklaras huvudsakligen av periodens 

avskrivningar av balanserade utgifter för forskning och utveckling.  

Väsentliga händelser efter 2015-09-30 

I oktober 2015 erhöll Vivoline ett brygglån om 4 MSEK från Bolagets huvudägare Carl 

Westin Ltd för att täcka det likviditetsbehov som uppstår fram till att emissionen är 

avslutad. I övrigt har det inte förekommit några väsentliga förändringar avseende 

Bolagets finansiella ställning eller ställning på marknaden sedan 2015-09-30.   

B.8 Proformaredovisning Ej tillämplig då Bolaget inte genomfört några förvärv eller avyttringar som fordrar 

proformaräkenskaper.  

B.9 Resultatprognos Ej tillämpligt. Bolaget tillämpar inte resultatprognoser. 

B.10 Revisionsanmärkning Ej tillämpligt. Inga revisionsanmärkningar föreligger i revisionsberättelser avseende den 

historiska finansiella informationen som införlivats i detta prospekt genom hänvisning.  

B.11 Rörelsekapital Det befintliga rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning inte tillräckligt för de 

aktuella behoven under åtminstone 12 månader framåt i tiden räknat från dateringen av 

detta prospekt. Kapitalbehovet varierar beroende på i vilken takt verksamheten bedrivs. 

Underskottet uppgår för de kommande 12 månaderna till cirka 20 MSEK och 

rörelsekapitalbehov har bedömts uppkomma i oktober 2015. I oktober 2015 erhöll 

Vivoline därav bryggfinansiering från Bolagets huvudägare Carl Westin Ldt om totalt 4 

MSEK för att täcka det likviditetsbehov som uppstår fram till att den förestående 

emissionen är avslutad. Bryggfinansiering ska enligt skriftligt avtal övergå i 
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teckningsförbindelse i den förestående emissionen och är inkluderat i angiven 

teckningsförbindelse om cirka 5,3 MSEK. För att tillföra Bolaget rörelsekapital för att 

täcka Bolagets kapitalbehov fram till dess att Vivoline av styrelsen beräknas vara 

kassaflödespositivt (slutet av 2017 eller 2018) genomför Vivoline nu en emission av units. 

Vid fulltecknad emission tillförs Vivoline initialt cirka 25 MSEK före emissionskostnader. I 

det fall emissionen blir fulltecknad och samtliga vidhängande teckningsoptioner nyttjas 

tillförs Bolaget ytterligare cirka 15,6 MSEK, totalt cirka 40,6 MSEK före 

emissionskostnader. För att bredda ägandet och tillföra Bolaget en finansiell buffert 

avser styrelsen att besluta om en riktad emission, en så kallad övertilldelningsoption, om 

ytterligare högst 3 MSEK (med vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner om 

ytterligare högst cirka 1,9 MSEK) att nyttjas i den mån företrädesemissionen i ett första 

steg blir övertecknad.  

För att Vivoline ska tillföras tillräckligt med rörelsekapital för att Bolaget ska kunna driva 

den löpande verksamheten i önskvärd takt i 12 månader framåt krävs det att Bolaget – 

efter finansiering av emissionskostnader och ersättning till garantitecknare – tillförs 

åtminstone 20 MSEK genom emissionen som beskrivs i detta prospekt.  

Vivoline har, via skriftliga avtal, erhållit teckningsförbindelser om cirka 11,5 MSEK och 

garantiteckning om cirka 13,5 MSEK. Dessa åtaganden har dock inte säkerställts via 

förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. I det fall en eller flera teckningsåtagare 

och/eller garantitecknare inte skulle uppfylla sina åtaganden kan det hända att Vivoline 

inte tillförs åtminstone 20 MSEK. Då kommer Bolaget att undersöka alternativa 

finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning, bidrag eller finansiering 

tillsammans med en eller flera samarbetspartners alternativt bedriva verksamheten i 

lägre takt än beräknat, till dess att ytterligare kapital kan anskaffas.  I det fall Vivoline inte 

tillförs åtminstone 20 MSEK och samtliga alternativa finansieringsmöjligheter misslyckas 

finns risk att Bolaget kan försättas i konkurs. 

 

Avsnitt C – Värdepapper 

 

C.1 Slag av värdepapper Vivolines aktier med ISIN-kod SE0006764387 handlas på Nasdaq First North i 

Stockholm. Aktierna har emitterats enligt Aktiebolagslagen.  

C.2 Valuta Aktierna är utgivna i svenska kronor (SEK). 

C.3 Aktier som är 

emitterade och 

inbetalda 

Antalet aktier i Vivoline uppgår till 4 574 066 stycken. Kvotvärde är 0,22 SEK. Samtliga 

aktier är emitterade och fullt inbetalda. 

C.4 Rättigheter Vivolines samtliga aktier berättigar till utdelning. Utdelningen är inte av ackumulerad 

art. Rätt till utdelning tillfaller dem som på avstämningsdag för vinstutdelning är 

registrerade som aktieägare i Bolaget. Eventuell vinstutdelning är avsedd att ske via 

Euroclear Sweden AB. Alla aktier medför lika rätt till vinstutdelning samt till eventuellt 

överskott vid likvidation.  

Varje aktie i Vivoline berättigar till en röst på Bolagets bolagsstämma och varje 

röstberättigad får rösta för sitt fulla antal aktier utan begränsning. Alla aktier ger 

aktieägare samma företrädesrätt vid emission av teckningsoptioner och konvertibler 

till det antal aktier som de äger, såvida inte bolagsstämma beslutar om avvikelse från 

aktieägarnas företrädesrätt. 
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C.5 Eventuella 

inskränkningar 

Ej tillämpligt. Det föreligger inga inskränkningar att fritt överlåta aktier i Bolaget.  

C.6 Marknadsplats Aktierna som nyemitteras i denna emission kommer att bli föremål för handel på 

Nasdaq First North i Stockholm, vilket inte är en reglerad marknadsplats. 

C.7 Utdelningspolitik Vivoline har ingen utdelningspolicy och har hittills inte lämnat någon utdelning. 

Eventuella överskott avses i första hand investeras i Bolagets utveckling. Så länge inga 

utdelningar lämnas kommer en investerares avkastning enbart vara beroende av 

aktiens framtida kursutveckling. 

 

Avsnitt D – Huvudsakliga risker 

 

D.1 Bolags-

/Branschrelaterade 

risker 

Ett antal riskfaktorer kan ha negativ inverkan på Vivolines verksamhet och bransch. 

Det är därför av stor vikt att beakta huvudsakliga risker vid sidan av Bolagets 

utveckling.  

- Det krävs såväl positiva utfall i prekliniska och kliniska studier som 

godkännande från myndigheter innan försäljning av medicintekniska 

produkter kan påbörjas. Om Bolaget inte kan påvisa att produkten är säker 

och effektiv kan det föranleda uteblivna marknadsgodkännanden, 

utebliven marknadsacceptans och därmed utebliven kommersialisering 

samt reducerade eller uteblivna intäkter.  

 

- Vivolines forsknings- och utvecklingsarbete, samt i förekommande fall 

experimentella eller kliniska studier, medför betydande kostnader för 

Bolaget. Vivoline kan komma att behöva anskaffa ytterligare kapital 

framöver. Det finns risk att Bolaget inte kan anskaffa ytterligare kapital, 

uppnå ytterligare partnerskap eller annan medfinansiering. I det fall 

Vivoline inte kan anskaffa ytterligare kapital, uppnå ytterligare partnerskap 

eller annan medfinansiering finns risk att Bolaget inte kan finansiera 

fortsatt utveckling av sin verksamhet.  

 

- Patent, vilka utgör en viktig del av Vivolines tillgångar, har en begränsad 

livslängd. Det är inte säkert att Vivolines produkter kan bli föremål för 

patentskydd eller att produkterna inte gör intrång i andras immateriella 

rättigheter. Det är heller inte säkert att befintlig och/eller framtida 

patentportfölj och övriga immateriella rättigheter som innehas av Bolaget 

kommer att utgöra ett fullgott kommersiellt skydd. Om Vivoline tvingas 

försvara sina patenträttigheter mot en konkurrent finns risk att detsamma 

kan medföra betydande kostnader, vilket kan komma att påverka Bolagets 

verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt.  

 

- Det råder hård konkurrens inom Vivolines bransch. Det finns många 

företag, universitet och forskningsinstitutioner som bedriver forskning och 

utveckling av medicintekniska produkter. Således finns det flera potentiella 

konkurrenter till Bolaget och dess framtida samarbetspartners. En 

omfattande satsning från en konkurrent kan komma att medföra risker i 

form av försämrade försäljningsmöjligheter. 

 

- Vivolines nyckelpersoner, medarbetare och konsulter har hög kompetens 

och lång erfarenhet inom Bolagets verksamhetsområde. En förlust av en 
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eller flera nyckelpersoner, medarbetare och konsulter kan medföra 

negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat. 

D.3 Värdepappersspecifika 

risker 

Ett antal riskfaktorer kan ha en negativ inverkan på Vivolines aktier. Nedan 

presenteras huvudsakliga aktierelaterade risker.  

- Aktier som är noterade på Nasdaq First North i Stockholm omfattas inte av 

lika omfattande regelverk som de aktier som är upptagna till handel på 

reglerade marknader. Det finns risk att en investering i Vivoline inte kan 

genomföras på lika välgrundad information som i ett eventuellt bolag 

noterat på reglerad marknad där ett mer omfattande regelverk styr 

informationsflödet. 

 

- Om likvid handel inte kan utvecklas eller om sådan handel inte blir varaktig 

finns risker som kan medföra svårigheter för aktieägare att sälja sina aktier. 

 

- Det finns risk att Bolagets kurs påverkas av kursvariationer som kan 

uppkomma genom stora förändringar av köp- och säljvolymer vilket kan 

påverka en investerares investering i Vivolines aktie negativt.  

 

- Aktiemarknaden i allmänhet och Bolagets aktie i synnerhet kan komma att 

påverkas av psykologiska faktorer. Psykologiska faktorer och dess effekter 

på aktiekursen är i många fall svåra att förutse och kan komma att påverka 

Bolagets aktiekurs negativt vilket kan påverka värdet av en investering i 

Bolaget negativt. 

 

- Vivoline har hittills inte lämnat någon utdelning. Eventuella överskott är 

planerade att investeras i Vivolines utveckling. Det finns risk att framtida 

kassaflöden inte kommer att överstiga Bolagets kapitalbehov eller att 

bolagsstämma inte beslutar om framtida utdelningar. 

 

- I det fall aktiekursen inte utvecklas positivt och under 

teckningsoptionernas löptid väsentligt skulle understiga priset för att 

nyttja teckningsoptionerna (strike price) finns det risk att nyttjandegraden, 

det vill säga hur stor andel av teckningsoptionerna som nyttjas, kan komma 

att påverkas negativt. Det föreligger risk att nyttjandegraden blir 

otillräcklig och därmed föreligger risk att Bolaget kan komma att tillföras 

mindre kapital än vad som behövs för Bolagets planer. 

 

- Aktiens kursutveckling bör komma att påverka till vilket pris den löpande 

handeln med teckningsoptioner som nyemitteras i emissionen som 

beskrivs i detta prospekt kommer att ske. En negativ kursutveckling 

avseende handeln med aktier kan komma att medföra negativa effekter på 

kursutvecklingen avseende teckningsoptioner. Eventuella störande 

händelser på marknaden kan påverka aktien negativt och således medföra 

negativa följdeffekter på teckningsoptionerna. Det finns risk att handeln 

med teckningsoptioner sker inom ett lågt prisintervall. Det finns risk att 

investerare kan förlora hela värdet av innehavet eller en del av detta 

beroende på omständigheterna. 
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Avsnitt E – Erbjudande 

 

E.1 Emissionsintäkt och 

emissionskostnader 

Fulltecknad emission tillför Vivoline initialt cirka 25 MSEK samt via fullt nyttjande 

av vidhängande teckningsoptioner ytterligare högst cirka 15,6 MSEK, totalt högst 

cirka 40,6 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Under förutsättning att 

emissionen blir fulltecknad och samtliga teckningsoptioner nyttjas beräknas de 

totala emissionskostnaderna uppgå till cirka 1,8 MSEK.  

Eventuell övertilldelningsoption för ytterligare breddat ägande i Bolaget  

För att bredda ägandet i Bolaget ytterligare avser styrelsen besluta om en riktad 

emission, en så kallad övertilldelningsoption, om ytterligare högst cirka 3 MSEK 

(med vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner om ytterligare högst cirka 1,9 

MSEK) att nyttjas i den mån företrädesemissionen i ett första steg blir övertecknad. 

Emissionskostnader vid fullt nyttjad övertilldelningsoption samt i det fall samtliga 

vidhängande teckningsoptioner nyttjas uppgår till 191 000 SEK.  

E.2a Motiv och användning 

av emissionslikvid 

Vivoline är i behov av kapitaltillförsel för att kunna etablera Bolagets produkter 

ytterligare på marknaden och uppnå Bolagets uppsatta milstolpar. Det befintliga 

rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning inte tillräckligt för de aktuella 

behoven under åtminstone 12 månader framåt i tiden räknat från dateringen av 

detta prospekt. Underskottet uppgår till cirka 20 MSEK och rörelsekapitalbehov 

bedöms uppkomma i oktober 2015.  För att tillföra Bolaget rörelsekapital genomför 

Vivoline en företrädesemission av units.  

Det kapital Vivoline tillförs direkt via företrädesemissionen, högst cirka 25 MSEK 

(före emissionskostnader om 1,3 MSEK) samt det kapital Bolaget tillförs i ett senare 

steg via de vidhängande teckningsoptionerna, om högst cirka 15,6 MSEK (före 

emissionskostnader om cirka 0,5 MSEK), är huvudsakligen avsedd att i första hand 

användas för att etablera Vivolines produkter ytterligare på marknaden samt för 

att uppnå Bolagets uppsatta målsättningar fram till den tidpunkt Vivoline är 

kassaflödespositivt, vilket Bolaget av styrelsen är beräknat att vara under senare 

delen av 2017 eller 2018. 

Cirka 10 procent av emissionslikviden avses att användas till att färdigställa 

utveckling och lansering av Vivodex®, cirka 25 procent planeras att användas till 

registrering av Bolagets produkter i USA och cirka 40 procent är planerade att 

användas till hjärtprojektet. Cirka 25 procent av emissionslikviden avses att 

användas till att etablera Bolagets produkter ytterligare på marknaden. 

Ovanstående innefattar även vidhängande rörelsekostnader för att driva 

verksamheteten.  

Vivoline har, via skriftliga avtal, erhållit teckningsförbindelser om cirka 11,5 MSEK 

och garantiteckning om cirka 13,5 MSEK, motsvarande 100 procent av 

emissionsvolymen. Detta innebär att, i det fall samtliga teckningsåtagare och 

garanter fullföljer sina åtaganden, kommer emissionen att genomföras och 

fulltecknas.  I det fall en eller flera teckningsåtagare och/eller garantitecknare inte 

skulle uppfylla sina åtaganden kan det hända att emissionen inte fulltecknas. Då 

kommer Bolaget att undersöka alternativa finansieringsmöjligheter såsom 

ytterligare kapitalanskaffning, bidrag eller finansiering tillsammans med en eller 

flera samarbetspartners alternativt bedriva verksamheten i lägre takt än beräknat, 

till dess att ytterligare kapital kan anskaffas.   

E.3 Erbjudandets villkor Erbjudandet  

Erbjudandet omfattar högst 6 098 752 aktier och 3 811 720 teckningsoptioner av 

serie TO 2. Emissionskursen per unit är 32,80 SEK, d.v.s. 4,10 SEK per aktie och 
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teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Även allmänheten ges rätt att teckna 

aktier och teckningsoptioner i emissionen.  

Företrädesrätt till teckning  

De som på avstämningsdagen den 13 november 2015 är registrerade som 

aktieägare i Vivoline® Medical äger företrädesrätt att teckna aktier och 

teckningsoptioner. För varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Innehav av sex (6) 

uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av åtta (8) nya 

aktier och fem (5) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 2. Innehav av en (1) 

teckningsoption TO 2 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie. 

Avstämningsdag  

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) för fastställande av vem 

som ska erhålla teckningsrätter (enligt Euroclear kallade ”uniträtter”) i emissionen 

var den 13 november 2015. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att 

erhålla uniträtter var den 11 november 2015 och första dag exklusive rätt att 

erhålla uniträtter var den 12 november 2015.   

Uniträtter  

Aktieägares företrädesrätt utövas med stöd av uniträtter. Den som är registrerad 

som aktieägare på avstämningsdagen den 13 november 2015 erhåller en (1) 

uniträtt för varje befintlig aktie. För teckning av en (1) unit erfordras sex (6) 

uniträtter.   

Handel med uniträtter  

Handel med uniträtter kommer att ske på NASDAQ OMX First North (”First North”) 

under perioden 19 november – 1 december 2015.  

Teckningskurs  

Teckningskursen uppgår till 32,80 SEK per unit, dvs. 4,10 SEK per aktie. Courtage 

utgår ej.  

Teckningstid  

Teckning av units ska ske på nedan angivet sätt under perioden från och med den 

19 november – 3 december 2015. 

Teckning och betalning med stöd av uniträtter – direktregistrerade 

aktieägare 

Anmälan om teckning med stöd av uniträtter ska ska ske genom samtidig kontant 

betalning. Betalning ska vara Sedermera Fondkommission den 3 december 2015. 

Observera att det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå 

mottagarkontot. Anmälningssedlar som sänds med post bör avsändas i god tid före 

sista teckningsdagen. Kontant betalning med företrädesrätt utgör även en fullmakt 

för emissionsinstitutet att underteckna teckningslista avseende den del av uniten 

som utgörs av teckningsoptioner.  

Teckning och betalning ska ske i enlighet med något av nedanstående alternativ:  

1. Förtryckt inbetalningsavi från Euroclear  

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna uniträtter utnyttjas för teckning av 

units ska den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear användas som underlag för 

anmälan om teckning genom betalning. Den särskilda anmälningssedeln I ska 

därmed inte användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på 

inbetalningsavin förtryckta texten. Anmälan är bindande.  

2. Särskild anmälningssedel I 

I det fall uniträtter förvärvas eller avyttras eller om aktieägaren av andra skäl avser 

att utnyttja ett annat antal uniträtter än vad som framgår av den förtryckta 
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inbetalningsavin från Euroclear, ska särskild anmälningssedel I användas. Anmälan 

om teckning genom betalning ska ske i enlighet med de instruktioner som anges på 

den särskilda anmälningssedeln I. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear 

ska därmed inte användas. Särskild anmälningssedel I kan beställas från Sedermera 

Fondkommission via telefon eller e-post.  

Ifylld särskild anmälningssedel I ska vara Sedermera Fondkommission tillhanda på 

nedanstående adress, fax eller e-post senast kl. 15.00 den 3 december 2015. Endast 

en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. Vid flera inlämnade 

anmälningssedlar gäller den senast inkomna. Ofullständigt eller felaktigt ifylld 

särskild anmälningssedel I kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är 

bindande. I det fall ett för stort belopp betalas in av en tecknare kommer Vivoline® 

Medical att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas.  

Teckning utan stöd av uniträtter  

För det fall inte samtliga units tecknas med företrädesrätt enligt ovan skall 

styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av 

units till annan som tecknat units utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur 

fördelning mellan tecknare därvid skall ske.  

 

I första hand skall tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till 

sådana tecknare som även tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om 

tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att 

tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, skall tilldelning ske pro rata i förhållande 

till det antal uniträtter som utnyttjats för teckning av units och, i den mån detta 

inte kan ske, genom lottning. 

 

I andra hand skall tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till 

andra som tecknat utan stöd av uniträtter, och för det fall att tilldelning till dessa 

inte kan ske fullt ut skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som 

var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 

 

I tredje hand skall tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till 

emissionsgaranterna i förhållande till storleken av de ställda garantiåtagandena, 

och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 

Teckning av units utan företräde ska ske under samma period som teckning av units 

med företrädesrätt, det vill säga från och med den 19 november – 3 december 

2015. Anmälan om teckning utan stöd av uniträtter ska göras på avsedd särskild 

anmälningssedel II. Sådan anmälningssedel kan erhållas från Sedermera 

Fondkommission på nedanstående adress, hemsida eller telefonnummer, på 

Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se) eller på Bolagets 

hemsida (www.vivoline.se). 

Ifylld särskild anmälningssedel II ska vara Sedermera Fondkommission tillhanda på 

nedanstående adress, fax eller e-post senast kl. 15.00 den 3 december 2015. Endast 

en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. Vid flera inlämnade 

anmälningssedlar gäller den senast inkomna. Ofullständigt eller felaktigt ifylld 

anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande. I det 

fall ett för stort belopp betalas in av en tecknare kommer Vivoline® Medical att 

ombesörja att överskjutande belopp återbetalas.   

Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota och 

betalning ska ske i enlighet med anvisningarna på denna. Avräkningsnotor är 

beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningstid och betalning ska ske 
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senast fyra bankdagar därefter. De som inte tilldelats några units får inget 

meddelande. 

Betald tecknad unit (BTU)  

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket 

normalt innebär upp till tre bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknare 

en VP-avi med bekräftelse att inbokning av BTU har skett på tecknarens VP-konto. 

Observera att aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat via depå hos 

bank eller fondkommissionär delges information från respektive förvaltare.  

Handel med BTU  

Handel med BTU kommer att ske på First North från och med den 19 november 

2015 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering 

beräknas ske i slutet av december 2015.  

Emissionsresultatets offentliggörande  

Utfallet av emissionen kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande på 

Bolagets hemsida, vilket beräknas ske under vecka 50, 2015.  

Utfall avseende slutgiltig nyttjandegrad för teckningsoptioner TO 2 beräknas ske 

vecka 50, 2016 genom pressmeddelande på Bolagets hemsida.  

Handel med aktier och teckningsoptioner  
Bolagets aktie är upptagen till handel på First North. Aktien handlas under 

kortnamnet VIVO och ISIN-kod SE0006764387. De nyemitterade aktierna kommer 

att bli föremål för handel på First North. En handelspost omfattar en (1) aktie.  

Vivoline® Medical har ansökt om att de nyemitterade teckningsoptionerna av serie 

TO 2 ska bli föremål för handel på First North från och med den 13 januari 2016. 

ISIN-kod för teckningsoption av serie TO 2 är SE0007703046. 

Övrigt 

Samtliga aktier och teckningsoptioner som erbjuds i denna nyemission kommer att 

nyemitteras. Det finns därför inga fysiska eller juridiska personer som erbjuder att 

sälja värdepapper i denna nyemission.  

Emissionsinstitut  

Sedermera Fondkommission agerar emissionsinstitut med anledning av aktuell 

företrädesemission samt i samband med emission av aktier genom teckning med 

stöd av teckningsoptioner TO 2. 

Villkor för teckningsoptioner TO 2  

Innehav av en (1) teckningsoption TO 2 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad 

aktie till en kurs om 4,10 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan 

äga rum från och med 16 november 2016 till och med 7 december 2016. Detta ska 

ske genom samtidig kontant betalning senast den 7 december 2016.  

Option vid övertilldelning 

För att bredda ägandet i Bolaget ytterligare avser styrelsen besluta om en riktad 

emission, en så kallad övertilldelningsoption, om ytterligare högst 2 993 000 SEK 

(med vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner om ytterligare högst 1 870 625 

SEK) att nyttjas i den mån företrädesemissionen i ett första steg blir övertecknad.  

E.4 Intressen i Bolaget  Bolagets styrelse och ledande befattningshavare äger aktier (såväl direkt som 

indirekt) i Bolaget. Sedermera Fondkommission (”Sedermera”) är finansiell 

rådgivare till Bolaget i samband med emissionen som beskrivs i detta prospekt. 

Sedermera är även emissionsinstitut.  
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Vivoline har ett forsknings- och utvecklingsavtal med Igelösa Life Science AB som 

kontrolleras av styrelsemedlemmarna Stig Steen och Nils Gyllenkrok. Detta medför 

en potentiell intressekonflikt.  

Styrelseledamot Stig Steen har forskningsanslag för vilka han köper timmar från 

Vivoline till självkostnadspris för hjälp med viss utveckling främst inom området 

hjärta. Stig Steen erhåller även royaltys från Xvivo Perfusion AB, enligt royaltyavtal 

som ursprungligen slöts 1998, på försäljningen av STEEN SolutionTM vilket innebär 

en potentiell intressekonflikt. Detta ska dock sättas i relation till de större positiva 

värden som Stig Steen kan tillföras genom Vivoline.   

E.5 Säljare av värdepapper  Ej tillämpligt. Samtliga aktier som erbjuds i detta prospekt kommer att nyemitteras.  

 

E.6 Utspädning Initial utspädning vid fulltecknad emission 

Vid fulltecknad initial emission ökar antalet aktier med 6 098 752 stycken, vilket 

motsvarar en utspädning om cirka 57,1 procent. Vid fullt nyttjad 

övertilldelningsoption ökar antalet aktier med ytterligare 730 000 stycken, vilket 

motsvarar ytterligare utspädning om cirka 4,8 procent.  

Ytterligare utspädning vid fullt nyttjande av teckningsoptioner   

Härutöver emitteras vidhängande teckningsoptioner av serie TO 2 som vid fullt 

nyttjande genererar en ökning om 3 811 720 aktier. Under förutsättning av 

fulltecknad emission, fullt nyttjande av teckningsoptioner och att det inte sker 

några andra förändringar avseende aktiekapitalet innan teckningsoptioner nyttjas 

kommer detta att motsvara en utspädning om ytterligare cirka 26,3 procent. Vid 

fullt nyttjad övertilldelningsoption kan antalet aktier via nyttjande av ytterligare 

teckningsoptioner öka med ytterligare 456 250 stycken, vilket medför ytterligare 

utspädning om högst cirka 2,9 procent. 

E.7 Kostnader för 

investeraren 

Ej tillämpligt. Inga kostnader åläggs investeraren. Under förutsättning att 

emissionen blir fulltecknad och samtliga teckningsoptioner nyttjas beräknas de 

totala emissionskostnaderna uppgå till cirka 1,8 MSEK, vilka åläggs Bolaget. Vid fullt 

nyttjad övertilldelningsoption samt fullt nyttjande av till övertilldelningsoptionen 

vidhängande teckningsoptioner tillkommer ytterligare emissionskostnader om 

högst cirka 191 000 SEK. 
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RISKFAKTORER 

Ett antal riskfaktorer kan ha negativ inverkan på verksamheten i Vivoline. Det är därför av stor vikt att beakta väsentliga risker 

vid sidan av Bolagets tillväxtmöjligheter. Andra risker är förenade med de värdepapper som genom detta prospekt erbjuds till 

försäljning. Nedan beskrivs väsentliga riskfaktorer utan inbördes ordning och utan anspråk på att vara heltäckande. Samtliga 

riskfaktorer kan av naturliga skäl inte bedömas utan att en samlad utvärdering av övrig information i prospektet tillsammans 

med en allmän omvärldsbedömning har gjorts. 

Bolagsspecifika risker 

Kort historik 

Bolagets kontakter med såväl kunder som leverantörer är 

relativt nyetablerade. Av denna anledning kan 

relationerna vara svåra att utvärdera och kan påverka de 

framtidsutsikter som Bolaget har. Det finns risk att 

exempelvis Bolagets kunder avslutar befintliga avtal om 

forskning och utveckling, vilket kan ha negativ inverkan på 

Vivolines verksamhet genom till exempel reducerade 

intäkter på kort och lång sikt. 

Finansieringsbehov och kapital 

Vivolines forsknings- och utvecklingsarbete, samt i 

förekommande fall experimentella eller kliniska studier, 

medför betydande kostnader för Bolaget. Vivoline är 

således beroende av att kapital kan anskaffas framöver. 

Eventuella förseningar avseende kliniska studier kan 

komma att påverka kassaflödet negativt. Det framtida 

kapitalbehovet påverkas även av huruvida Vivoline kan 

uppnå partnerskap/medfinansiering. Vivoline kan komma 

att behöva anskaffa ytterligare kapital framöver 

beroende på hur mycket intäkter som Bolaget lyckas 

generera i förhållande till dess kostnadsmassa. Det finns 

risk att Vivoline inte kan anskaffa ytterligare kapital, 

uppnå partnerskap eller annan medfinansiering. Detta 

kan medföra att utvecklingen tillfälligt stoppas eller att 

Vivoline tvingas bedriva verksamheten i lägre takt än 

önskat vilket kan leda till försenad eller utebliven 

kommersialisering och intäkter. Detta kan komma att 

påverka Bolagets verksamhet negativt.  

Myndighetstillstånd och registrering 

För att kunna marknadsföra och sälja medicintekniska 

produkter måste tillstånd erhållas och registrering ske hos 

berörd myndighet på respektive marknad, till exempel 

Food and Drug Administration (”FDA”) i USA och 

European Medicines Agency (”EMA”) i Europa. I det fall 

Vivoline inte lyckas erhålla nödvändiga tillstånd och 

registreringar från myndigheter enligt Bolagets planer i 

detta prospekt, kan Vivoline komma att påverkas negativt 

i form av reducerade eller uteblivna intäkter. De regler 

och tolkningar som gäller i dagsläget kan komma att 

ändras framöver, vilket kan komma att påverka Bolagets 

möjligheter att uppfylla olika myndigheters krav. Tillstånd 

och registreringar kan dras tillbaka efter att Bolaget eller 

dess samarbetspartners har erhållit dessa. Således kan 

även förändringar i regler och tolkningar samt indragna 

tillstånd och registreringar utgöra framtida riskfaktorer. 

Sammanfattningsvis kan myndighetsbeslut negativt 

komma att påverka Vivolines möjligheter till intäkter och 

Bolagets finansiella ställning. 

Kliniska studier 

I vissa fall kan det krävas kliniska studier innan en 

medicinteknisk produkt kan godkännas av myndigheter 

eller för att få marknadens acceptans. Via prekliniska 

studier som görs på djur och kliniska studier på människor 

måste säkerhet och effektivitet vid behandling av 

människor säkerställas för varje enskild indikation. Den 

medicintekniska branschen i allmänhet och kliniska 

studier i synnerhet är förknippade med stor osäkerhet 

och risker avseende förseningar och resultat i studierna.  

Utfall från prekliniska studier överensstämmer inte alltid 

med de resultat som uppnås vid kliniska studier. Resultat 

från tidiga kliniska studier överensstämmer inte heller 

alltid med resultat i mer omfattande studier. Det finns risk 

att Vivolines planerade kliniska studier inte kommer att 

indikera tillräcklig säkerhet och effekt för att Bolaget ska 

kunna erhålla nödvändiga myndighetstillstånd eller 

marknadsacceptans för att möjliggöra försäljning av 

produkter. Om Vivoline eller dess samarbetspartners inte, 

via kliniska studier, i tillräcklig utsträckning kan påvisa att 

en produkt är säker och effektiv kan Bolaget komma att 

påverkas negativt, vilket kan komma att föranleda 

uteblivna godkännanden från myndigheter, utebliven 

marknadsacceptans och därmed utebliven 

kommersialisering samt reducerat eller uteblivet 

kassaflöde.  

Biverkningar 

Det föreligger risk för att patienter som antingen deltar i 

kliniska studier med Vivolines produkter eller på annat 

sätt kommer i kontakt med Vivolines produkter drabbas 

av biverkningar. Konsekvenserna av sådana potentiella 

biverkningar kan försena eller stoppa den fortsatta 

produktutvecklingen samt begränsa eller förhindra 

produkternas kommersiella användning och därmed 
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påverka Vivolines omsättning, resultat och finansiella 

ställning. Det finns risk att Vivoline kan komma att bli 

stämt av patienter som drabbas av biverkningar, varvid 

Bolaget kan komma att bli skadeståndsskyldigt.  

Leverantörer/tillverkare 

Vivoline har samarbeten med leverantörer och 

tillverkare. Det finns risk att en eller flera av dessa väljer 

att bryta sitt samarbete med Bolaget, vilket skulle kunna 

ha en negativ inverkan på verksamheten. Det finns risk för 

att Bolagets nuvarande och/eller framtida leverantörer 

och tillverkare inte till fullo uppfyller de kvalitetskrav som 

Bolaget ställer. Likaså kan en etablering av nya 

leverantörer eller tillverkare bli mer kostsam och/eller ta 

längre tid än vad Vivoline beräknar.  

Nyckelpersoner och medarbetare 

Vivolines nyckelpersoner har stor kompetens och lång 

erfarenhet inom Bolagets verksamhetsområde. En förlust 

av en eller flera nyckelpersoner kan medföra negativa 

konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat. 

Konkurrenter 

Det råder hård konkurrens inom Vivolines bransch. Det 

finns många företag, universitet och forsknings-

institutioner som bedriver forskning och utveckling av 

medicintekniska produkter. Således finns det flera 

potentiella konkurrenter till Bolaget och dess framtida 

samarbetspartners. Vissa av Bolagets konkurrenter är 

multinationella företag med stora ekonomiska resurser. 

Om en konkurrent lyckas utveckla och lansera en effektiv 

produkt för transplantation kan detta komma att medföra 

risker i form av försämrade försäljningsmöjligheter för 

Vivoline. Vidare kan företag som i dagsläget arbetar med 

närliggande områden bestämma sig för att etablera sig 

inom Vivolines verksamhetsområde. Ökad konkurrens 

kan innebära negativa försäljnings- och resultateffekter 

för Bolaget i framtiden.  

Kunder 

Marknaden karaktäriseras av att ett fåtal kliniker i ett fåtal 

länder står för en mycket stor andel av det totala antalet 

genomförda transplantationer. Då Vivolines försäljning 

inleddes först under 2010 har rörelseintäkterna hittills 

genererats från ett begränsat antal kunder. Vissa kunder 

kan under begränsade tidsperioder stå för en stor andel 

av Bolagets totala rörelseintäkter. En förlust av en större 

kund skulle på kort sikt kunna påverka Vivolines 

omsättning negativt. 

Konjunkturutveckling och valutarisk 

Externa faktorer såsom inflation, valuta- och ränte-

förändringar, tillgång och efterfrågan samt låg- och 

högkonjunkturer kan ha inverkan på rörelsekostnader, 

försäljningspriser och aktievärdering. Vivolines framtida 

intäkter och aktievärdering kan bli negativt påverkade av 

dessa faktorer, vilka står utom Bolagets kontroll. En del av 

försäljningsintäkterna inflyter i internationella valutor. 

Valutakurser kan väsentligen förändras vilket skulle 

kunna påverka Bolagets kostnader och intäkter negativt. 

Politisk risk 

Bolaget är genom sin försäljning samt sitt forsknings- och 

utvecklingsarbete verksamt i och genom ett antal olika 

länder och avser att bedriva global försäljning av 

produkter för organtransplantation. Risker kan uppstå 

genom förändringar av lagar, skatter, tullar, växelkurser 

och andra villkor för utländska bolag. Bolaget påverkas 

även av politiska och ekonomiska osäkerhetsfaktorer i 

dessa länder. Ovanstående kan medföra negativa 

konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat. 

Marknadstillväxt 

Vivoline planerar att expandera verksamheten under de 

kommande åren, dels genom att öka marknadsandelarna 

i de länder och regioner man redan har etablerat sig i och 

dels genom att etablera sig i nya länder och regioner. En 

etablering i nya länder och regioner kan medföra problem 

och risker som är svåra att förutse. Vidare kan 

etableringar försenas och därigenom medföra 

intäktsbortfall. En snabb tillväxt kan även innebära att 

Bolaget gör förvärv av andra företag. Uteblivna 

synergieffekter och ett mindre lyckosamt 

integreringsarbete kan påverka såväl Bolagets 

verksamhet som resultat på ett negativt sätt. En snabb 

tillväxt kan medföra problem på det organisatoriska 

planet. Det kan vara svårt att rekrytera rätt personal och 

det kan uppstå svårigheter avseende att framgångsrikt 

integrera ny personal i organisationen, vilket i sin tur kan 

medföra förseningar. 

Patentansökningar 

Vivoline har lämnat in patentansökningar avseende 

metod och lösning för preservation och evaluering av 

hjärtan. Det finns risk för att patentansökningarna inte 

kommer att godkännas och även att ett godkänt patent 

inte kommer att utgöra ett fullgott kommersiellt skydd i 

framtiden. 

Patent och andra immateriella rättigheter 

Patent, vilka utgör en viktig del av Vivolines tillgångar, har 

en begränsad livslängd. Det finns risk för att befintlig 

och/eller framtida patentportfölj och övriga immateriella 

rättigheter som innehas av Bolaget inte kommer att 

utgöra ett fullgott kommersiellt skydd. Om Vivoline 

tvingas försvara sina patenträttigheter mot en konkurrent 

kan detta medföra betydande kostnader, vilket kan 

komma att påverka Bolagets verksamhet, resultat och 

finansiella ställning negativt. Vidare finns det inom den 

bransch Vivoline verkar i alltid risk för att Bolaget kan 

komma att göra eller påstås göra intrång i patent 

innehavda av tredje part. Andra aktörers patent kan även 
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komma att begränsa möjligheterna för en eller flera av 

Bolagets framtida samarbetspartners att fritt använda 

berörd produkt eller produktionsmetod. Den risk som är 

förenad med patentskydd medför att utfallet av sådana 

tvister är svåra att förutse.  

Negativa utfall av tvister om immateriella rättigheter kan 

leda till förlorat skydd, förbud att fortsätta nyttja aktuell 

rättighet eller skyldighet att utge skadestånd. Dessutom 

kan kostnaderna för en tvist, även vid ett för Vivoline 

fördelaktigt utfall, bli betydande, vilket skulle kunna 

påverka Bolagets resultat och finansiella ställning 

negativt. Ovanstående skulle kunna innebära svårigheter 

eller förseningar vid kommersialisering av framtida 

produkter och därmed även svårigheter att generera 

intäkter. Motsvarande gäller även för andra immateriella 

rättigheter såsom till exempel varumärken.  

Vivoline är även i viss utsträckning beroende av know-

how och företagshemligheter, vilka inte på samma sätt 

som immateriella rättigheter skyddas av lagstiftningen. 

Bolaget använder sekretessavtal och eftersträvar 

därigenom ett långtgående skydd för känslig information. 

Det är dock inte möjligt att till fullo skydda sig mot 

obehörig spridning av information, vilket medför risk för 

att konkurrenter får del av och kan dra nytta av den know-

how som utvecklats av Vivoline till skada för Bolaget.  

Utvecklingskostnader 

Vivoline kommer parallellt med eventuella prekliniska och 

kliniska studier fortsättningsvis att bedriva forskning och 

utveckling avseende transplantationsprodukter. Tids- och 

kostnadsaspekter inom detta område kan vara svåra att 

på förhand fastställa med exakthet. Detta medför risk för 

att forsknings- och utvecklingsarbetet kan komma att bli 

mer kostnads- och tidskrävande än planerat. 

Produktansvar 

Beaktat verksamhetens art är det relevant att beakta 

Vivolines produktansvar, som uppstår då Bolaget 

utvecklar och kommersialiserar produkter. Styrelsen 

bedömer att Vivolines nuvarande försäkringsskydd är 

tillfredsställande, med hänsyn till verksamhetens art och 

omfattning. Det är inte säkert att Bolagets 

försäkringsskydd till fullo kan täcka eventuella framtida 

rättsliga krav, vilket skulle kunna påverka Vivolines 

verksamhet och resultat negativt.  

Värdepappersspecifika risker 

Kursvariationer 

Kursvariationer kan uppkomma genom stora förändringar 

av köp- och säljvolymer vilket kan påverka Bolagets 

aktiekurs negativt. Det finns risk för att Vivolines 

värdepapper minskar i värde.  

 

Psykologiska faktorer 

Aktiemarknaden i allmänhet och Bolagets aktie i 

synnerhet kan komma att påverkas av psykologiska 

faktorer. Bolagets aktie kan komma att påverkas på 

samma sätt som alla andra aktier som löpande handlas på 

olika listor. Psykologiska faktorer och dess effekter på 

aktiekursen är i många fall svåra att förutse och kan 

komma att påverka Bolagets aktiekurs negativt. 

Aktiekursens utveckling under pågående emission  

I det fall aktiekursen skulle vika och under teckningstiden 

väsentligt understiga prissättningen i detta erbjudande 

finns det risk att teckningsgraden såväl med som utan 

stöd av företrädesrätt kan komma att påverkas negativt.  

Aktieförsäljning från nuvarande aktieägare  

Styrelseledamöter och huvudägare i Vivoline har inget nu 

gällande lock up-avtal som reglerar deras möjligheter att 

avyttra aktier i Bolaget. Det finns risk att eventuell 

avyttring från huvudägare eller styrelseledamöter 

påverkar handeln i Bolagets värdepapper och därmed 

aktiekursen i Vivoline negativt.  I det fall det skulle ske i 

den löpande handeln på First North kan aktiekursen 

komma att påverkas negativt. Aktiekursen kan även 

komma att påverkas negativt i det fall andra aktieägare 

eventuellt skulle avyttra stora volymer aktier i den 

löpande handeln. 

Teckningsförbindelser och garantiteckning 

Bolaget har skriftligen avtalat om teckningsförbindelser 

och garantiteckning med ett antal olika parter i nu 

förestående emission. Teckningsförbindelser (exkluderat 

tidigare erhållet brygglån från Carl Westin Ltd om cirka 4 

MSEK, vilket i sin helhet övergått till teckningsförbindelse) 

och garantiteckning har dock inte säkerställts via 

förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. I det fall 

en eller flera av de som lämnat teckningsförbindelse 

och/eller garantiteckning inte skulle fullgöra skriftligen 

avtalat åtagande finns risk att emissionsutfallet påverkas 

negativt, vilket i sin tur kan påverka Bolagets verksamhet 

negativt genom minskade finansiella resurser för att driva 

verksamheten framåt.  

Marknadsplats 

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de 

olika börserna som ingår i OMX. Den har inte samma 

juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First 

North regleras av regler, vilket är mindre omfattande än 

de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad 

marknad. En placering i ett bolag som handlas på First 

North är därmed mer riskfylld än en placering i ett 

börsnoterat bolag.  
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Utdelning 

Vivoline har hittills inte lämnat någon utdelning. Det finns 

risk för att kommande bolagsstämmor inte kommer att 

besluta om framtida utdelningar. 

Kapital som kan tillföras genom teckningsoptioner   

I det fall aktiekursen inte utvecklas positivt och under 

teckningsoptionernas löptid väsentligt skulle understiga 

priset för att nyttja teckningsoptionerna (strike price) 

finns det risk att nyttjandegraden, det vill säga hur stor 

andel av teckningsoptionerna som nyttjas, kan komma att 

påverkas negativt. Det föreligger risk att nyttjandegraden 

blir otillräcklig och därmed föreligger risk att Bolaget kan 

komma att tillföras mindre kapital än vad som behövs för 

Bolagets planer.   

Aktiekursens påverkan på teckningsoptioner   

Aktiens kursutveckling bör komma att påverka till vilket 

pris den löpande handeln med teckningsoptioner som 

nyemitteras i emissionen som beskrivs i detta prospekt 

kommer att ske. En negativ kursutveckling avseende 

handeln med aktier kan komma att medföra negativa 

effekter på kursutvecklingen avseende tecknings-

optioner. Eventuella störande händelser på marknaden 

kan påverka aktien negativt och således medföra negativa 

följdeffekter på teckningsoptionerna. Det finns risk att 

handeln med teckningsoptioner sker inom ett lågt 

prisintervall. Det finns risk att investerare kan förlora hela 

värdet av innehavet eller en del av detta beroende på 

omständigheterna.

  



 

17 

    

VD PATRICK GREATREX HAR ORDET 

Vivoline har ett fantastiskt erbjudande och en betydande 

marknadspotential. Samtidigt har vi hittills inte levererat vad som 

förväntats av oss. Försäljningen har inte kommit igång ordentligt och 

vi har tidigare under året gjort en tidsmässig revidering av våra 

målsättningar. Vi har nu ett tydligt fokus, försäljningen av Bolagets 

produkter ska öka. Ny ledning har tagits in i Bolaget. Jag tillträdde som 

VD i Vivoline i mars 2015 och Karolina Nilsson anslöt sig till Bolaget 

under hösten 2015. Jag har mångårig erfarenhet från ledande 

befattningar inom Life Science-industrin och har tidigare bland annat 

varit VD på CMC Contrast AB, VD på CombiGene AB, vice VD på 

Glycorex Transplantation AB och affärsutvecklingschef på Gambro AB. 

Genom mina tidigare erfarenheter anser jag mig ha rätt bakgrund för 

att ta Vivolines verksamhet till nästa nivå. För att skapa en god framtida utveckling i Vivoline är det huvudägarnas 

avsikt att under 2016 förändra och komplettera styrelsen med nya ledamöter för att knyta ytterligare kompetens 

till verksamheten.  

Under min första tid på Vivoline har vi gjort en översyn av verksamheten och ett förändringsarbete har börjat. 

Det är dags att börja leverera. För att öka försäljningen av vårt lungevalueringssystem har vi gjort en förändring 

i vårt sätt att sälja då vi nu avser att kombinera våra relationer och vår medicinska kompetens med lokala 

konsulter på marknaden, något vi tror kommer att ge positiva resultat. Vi för bra diskussioner med många 

ledande thoraxkirurger vid ett flertal olika kliniker och det finns ett genuint intresse av att arbeta med Vivoline 

för att öka antalet tillgängliga organ för transplantation men detta räcker inte. På många marknader måste vi 

bygga starkare relationer med lokala, viktiga intressenter nu när Bolaget har ett ökat marknads- och 

försäljningsfokus.  

Vår nya strategi, vilken jag är övertygad om kommer att bli en viktig del i vårt försäljningsarbete, bygger på att 

utveckla den lokala närvaron på marknaderna genom att ta in nyckelpersoner på viktiga marknader. Vår avsikt 

är att skapa en lokal förankring och därmed komma närmare våra kunder. Som ett led i detta arbete har vi utsett 

en representant för Vivoline i Spanien och Portugal som har lång erfarenhet av att representera hjärt- och 

lungmedicintekniska bolag i dessa länder. Vi har även nått en överenskommelse med en representant för Vivoline 

i Tyskland, Österrike och Schweiz. Vi känner oss väldigt trygga i de samarbeten vi skapat och vi kommer att 

fortsätta arbetet med att rekrytera representanter på de marknader där det behövs. Vi tror att dessa 

representanter kan föra inköpsprocesserna framåt på ett mer effektivt sätt än vad vi kan med tanke på att vi inte 

har den kunskap som krävs kring inköpsprocesser på de lokala marknaderna. Vi måste även förbättra det 

hälsoekonomiska material som våra kunder baserar sina beslut på. Vi måste ge våra key-opinion leaders 

effektivare argument till varför våra kunder bör investera i ett lungperfusionsprogram med Vivolines system.  

”… ett förändringsarbete har börjat.  
Det är dags att börja leverera.” 

Utöver ökad försäljning av våra nuvarande produkter har vi tydliga ambitioner för framtiden med tre viktiga 

målsättningar som ska säkerställa långsiktig lönsamhet i Bolaget. För det första ska vi lansera 

preservationslösningen Vivodex® på lungsidan. Det är en viktig milstolpe och produkten ska generera intäkter 

inom en snar framtid. Lansering beräknas att ske under 2016. En liten del av marknaden kan ge stora intäkter 

och vi tror att försäljningen av denna produkt kommer vara en bidragande faktor till stabilt kassaflöde i Bolaget.  

För det andra ska Vivolines produkter (evalueringssystem, engångsartiklar samt evalueringsvätska) registreras 

på den amerikanska marknaden. Registreringen beräknas nås under första halvåret 2018. Nästan hälften av alla 
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lungtransplantationer sker i USA och därmed är detta en betydelsefull marknad för Vivoline med stor potential 

där vi kommer erbjuda kunderna en helhetslösning där vi utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer hela 

erbjudandet omfattande maskin, engångsartikel och evalueringslösning.  

För det tredje ska vi förverkliga hjärtprojektet. Vi har ett mycket ambitiöst utvecklingsprogram och hjärtprojektet 

innebär en spännande framtid. Vi har utvecklat hjärttransplantationssystemet Vivoline® HS1 som är ett säkert 

och effektivt system för att bevara, syresätta och transportera donerade hjärtan. En prototyp är framtagen och 

produkten kan förlänga den tid ett hjärta kan vara utanför kroppen. Enligt vår bedömning har Vivoline® HS1 stor 

potential och vi tror att detta är en produkt för framtiden. Viktigt att notera är att Vivoline redan nu äger hela 

kedjan inom hjärtområdet omfattande maskin, engångsartiklar och preservationslösning, vilket såklart är en stor 

fördel som öppnar upp för stora möjligheter på marknader som har stor potential.  

Vivolines vision är att göra majoriteten av donerade organ användbara för transplantation och därmed rädda liv. 

Vårt lungevalueringssystem öppnar upp för möjligheten att öka antalet donerade lungor lämpliga för 

transplantation och därigenom kan vi öka den befintliga marknaden. Vi har som målsättning att uppnå break 

even under slutet av 2017 eller 2018 med en omsättning på 30 MSEK där de främsta intäkterna beräknas komma 

ifrån ökad användning av evalueringssystemet Vivoline® LS2 och försäljning av Vivodex®. Efter uppnådd break 

even är vårt mål att fortsätta växa med en stark tillväxt när vi adresserar en miljardmarknad. I dagsläget är 

Vivoline marknadsledare i Europa sett till antalet utplacerade lungevalueringssystem, vilket skapar goda utsikter 

inför registrering av Bolagets produkter i USA. Därav bedömer vi att Vivoline har goda möjligheter att ta 

marknadsandelar i USA.  

”Nu måste vi satsa offensivt för att ta Vivoline till nästa nivå.” 

Det har skett flera förstärkningar i verksamheten. Under hösten har Karolina Nilsson tillträtt som forsknings- och 

utvecklingschef. Hon är en driven ledare och har omfattande erfarenhet inom både läkemedels- och 

medicinteknisk utveckling. Karolina har tidigare erfarenhet av ledande befattningar och har bland annat varit 

verksam på ArjoHuntleigh Getinge Group och AstraZeneca. Vi är extremt glada över att Karolina har anslutit sig 

till oss på Vivoline och vi är övertygade om att hon kommer att bidra till att vi framgångsrikt levererar i enlighet 

med vårt ambitiösa utvecklingsprogram. Under början av 2015 flyttade vi till större lokaler med renrum och ytor 

för produktion av Vivoline® LS2. Renrummen är anpassade för tillverkning av engångsartiklar till Vivoline® LS1 

och LS2, lösningar samt framtida produkter för hjärttransplantation. Den egna produktionsanläggningen gör 

Bolaget självständigt, vilket medför att vi har full kontroll på hela kedjan från utveckling av produkt till 

marknadsföring och försäljning. Styrelsen bedömer att produktion i egen regi ska leda till ökad lönsamhet då vi 

kommer kunna korta ledtiderna och öka marginalerna.  

Vi måste satsa offensivt för att ta Vivoline till nästa nivå. Vi genomför nu en företrädesemission av units (samt 

eventuell övertilldelningsoption, med vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner, för att möjliggöra ytterligare 

breddat ägande), vars likvid vi avser att använda till att arbeta vidare med att etablera Bolagets produkter 

ytterligare på marknaden genom ytterligare ökade försäljnings- och marknadsresurser. Likviden är även avsedd 

att användas till att uppnå Bolagets målsättningar fram till den tidpunkt Vivoline är kassaflödespositivt, vilket 

Bolaget är beräknat att vara under senare delen av 2017 eller 2018. Vivoline har ett innovativt erbjudande och 

en spännande utvecklingsportfölj och jag är hedrad över möjligheten att få leda Vivolines utveckling vidare så att 

ännu fler kliniker kan få tillgång till våra produkter, vilket ska hjälpa fler patienter.  

Jag välkomnar dig att följa med på en spännande resa, med visionen att skapa ett världsledande företag inom 

organtransplantation. 

Patrick Greatrex 

VD, Vivoline® Medical AB 
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INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS 

Vivoline inbjuder härmed, i enlighet med villkoren i detta prospekt, till teckning av units till en kurs om 32,80 SEK per unit. En 

(1) unit består av åtta (8) nya aktier och fem (5) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 2. 

Emissionsbeslut och emissionsvolym 

Styrelsen i Vivoline beslutade den 9 november, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 21 oktober, att 

genomföra en företrädesemission av 6 098 752 aktier och 3 811 720 teckningsoptioner av serie TO 2. Även allmänheten ges 

möjlighet att teckna aktier i emissionen. Under förutsättning att emissionen blir fulltecknad tillförs Bolaget initialt cirka 25 

MSEK samt ytterligare högst cirka 15,6 MSEK i det fall emissionen blir fulltecknad och samtliga vidhängande teckningsoptioner 

nyttjas; totalt högst cirka 40,6 MSEK före avdrag för emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 1,8 MSEK, varav cirka 

0,5 MSEK är hänförligt till teckningsoptionerna.  

Eventuell övertilldelningsoption för ytterligare breddat ägande i Bolaget  

För att bredda ägandet i Bolaget ytterligare avser styrelsen besluta om en riktad emission, en så kallad övertilldelningsoption, 

om ytterligare högst cirka 3 MSEK (med vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner om ytterligare högst cirka 1,9 MSEK) 

att nyttjas i den mån företrädesemissionen i ett första steg blir övertecknad. Emissionskostnader vid fullt nyttjad 

övertilldelningsoption samt i det fall samtliga till övertilldelningsoptionen vidhängande teckningsoptioner nyttjas uppgår till 

cirka 191 000 SEK. För specificerade villkor avseende övertilldelningsoptionen hänvisas till rubrik “Option vid överteckning” i 

avsnittet ”Villkor och anvisningar” i detta prospekt. 

Ansvar 

Styrelsen i Vivoline är ansvarig för innehållet i detta prospekt. Nedan angivna personer försäkrar härmed gemensamt som 

styrelse att de vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i prospektet, såvitt de vet, 

överensstämmer med faktiska förhållande och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.  

Lund, den 11 november 2015 

Styrelsen i Vivoline® Medical AB (publ) 

Christian W. Jansson – Styrelseordförande 

Nils Gyllenkrok – Styrelseledamot 

Stig Steen – Styrelseledamot 

Marco Baroni – Styrelseledamot 
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ERBJUDANDET I SAMMANDRAG 

Teckningstid:   19 november – 3 december 2015. 

Teckningskurs: 32,80 SEK per unit, vilket motsvarar 4,10 SEK per aktie. 
Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Courtage utgår ej. 

Avstämningsdag och företrädesrätt:  Sista dag för handel i Vivolines aktie inklusive rätt att erhålla 
uniträtter var den 11 november 2015 och första dag exklusive rätt 
att erhålla uniträtter var den 12 november 2015.  Avstämningsdag 
var den 13 november 2015. För varje befintlig aktie erhålls en (1) 
uniträtt. Innehav av sex (6) uniträtter berättigar till teckning av en 
(1) unit. En (1) unit består av åtta (8) nya aktier och fem (5) 
vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 2. Innehav av en (1) 
teckningsoption TO 2 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad 
aktie. 

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 6 098 752 aktier och 3 811 720 
teckningsoptioner av serie TO 2. Vid fulltecknad emission tillförs 
Bolaget initialt 25 004 883 SEK. I det fall emissionen blir fulltecknad 
och samtliga vidhängande teckningsoptioner nyttjas tillförs Bolaget 
ytterligare högst 15 628 052 SEK. Totalt cirka 40,6 MSEK före avdrag 
för emissionskostnader.    

Teckningsförbindelser och garantiteckning: Vivoline har erhållit teckningsförbindelser om cirka 11,5 MSEK och 
garantiteckning om cirka 13,5 MSEK, motsvarande 100 procent av 
emissionsvolymen.  

Antal aktier innan emission:  4 574 066 aktier. 

Marknadsplats: Vivolines aktie är listad på Nasdaq First North i Stockholm.  

Värdering (pre-money):  Cirka 18,8 MSEK.  

Handel med uniträtter:  Handel med uniträtter kommer att ske på Nasdaq First North i 
Stockholm under perioden 19 november – 1 december 2015.   

Handel med BTU:  Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) kommer att ske på Nasdaq 
First North i Stockholm från och med den 19 november 2015 fram 
till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna 
registrering beräknas ske i slutet av december 2015.   

Aktiens ISIN-kod: SE0006764387. 

Övertilldelningsoption:  För att bredda ägandet i Bolaget ytterligare avser styrelsen besluta 
om en riktad emission, en så kallad övertilldelningsoption, om 
ytterligare högst 2 993 000 SEK (med vidhängande vederlagsfria 
teckningsoptioner om ytterligare högst 1 870 625 SEK) att nyttjas i 
den mån företrädesemissionen i ett första steg blir övertecknad. För 
specificerade villkor avseende övertilldelningsoptionen hänvisas till 
rubrik “Option vid överteckning” i avsnittet ”Villkor och anvisningar” 
i detta prospekt.  

För fullständiga villkor och anvisningar avseende teckning hänvisas till avsnittet ”Villkor och anvisningar”.   

Villkor för teckningsoptioner i sammandrag  

- De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 2 (ISIN-kod: SE0007703046) är planerade att bli föremål för 
handel på Nasdaq First North i Stockholm från och med den 13 januari 2016. Sista dag för handel beräknas bli den 
5 december 2016.  

- Innehav av en (1) teckningsoption TO 2 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en kurs om 4,10 SEK.  

- Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med 16 november 2016 till och med 7 december 2016.  
Detta ska ske genom samtidig kontant betalning senast den 7 december 2016. 
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MOTIV FÖR EMISSION 

Emissionslikvidens användande 

Vivoline är i behov av kapitaltillförsel för att kunna etablera Bolagets produkter ytterligare på marknaden och uppnå Bolagets 

uppsatta milstolpar. Det befintliga rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning inte tillräckligt för de aktuella behoven 

under åtminstone 12 månader framåt i tiden räknat från dateringen av detta prospekt. Underskottet uppgår till cirka 20 

MSEK. För att tillföra Bolaget rörelsekapital genomför Vivoline en företrädesemission av units, i vilken även allmänheten ges 

möjlighet att teckna units. Vid fulltecknad emission tillförs Bolaget cirka 25 MSEK, samt ytterligare högst cirka 15,6 MSEK 

under förutsättning att samtliga vidhängande teckningsoptioner nyttjas. Vivoline har erhållit teckningsförbindelser om cirka 

11,5 MSEK och garantiteckning om cirka 13,5 MSEK, totalt cirka 25,0 MSEK. Den totala emissionslikviden uppgår till cirka 40,6 

MSEK (aktier och teckningsoptioner). Emissionskostnaderna uppgår totalt (aktier och teckningsoptioner) till cirka 1,8 MSEK.  

Det kapital Vivoline tillförs via emissionen (aktier och teckningsoptioner) är avsett att användas till att etablera Bolagets 

produkter ytterligare på marknaden samt till att uppnå Bolagets målsättningar fram till den tidpunkt Vivoline är 

kassaflödespositivt, vilket Bolaget är beräknat att vara under senare delen av 2017 eller 2018. Cirka 10 procent av 

emissionslikviden avses därmed att användas till att färdigställa utveckling och lansering av Vivodex®, cirka 25 procent 

planeras att användas till registrering av Bolagets produkter i USA och cirka 40 procent är planerade att användas till 

hjärtprojektet. Cirka 25 procent av emissionslikviden avses att användas till att etablera Bolagets produkter ytterligare på 

marknaden.  

Vivoline har, via skriftliga avtal, erhållit teckningsförbindelser om cirka 11,5 MSEK och garantiteckning om cirka 13,5 MSEK, 

motsvarande 100 procent av emissionsvolymen. Detta innebär att, i det fall samtliga teckningsåtagare och garanter fullföljer 

sina åtaganden, kommer emissionen att genomföras och fulltecknas. I det fall en eller flera teckningsåtagare och/eller 

garantitecknare inte skulle uppfylla sina åtaganden kan det hända att emissionen inte fulltecknas. Då kommer Bolaget att 

undersöka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning, bidrag eller finansiering tillsammans 

med en eller flera samarbetspartners alternativt bedriva verksamheten i lägre takt än beräknat, till dess att ytterligare kapital 

kan anskaffas.     

Eventuell övertilldelningsoption för ytterligare breddat ägande i Bolaget  

För att bredda ägandet i Bolaget ytterligare avser styrelsen besluta om en riktad emission, en så kallad övertilldelningsoption, 

om ytterligare högst cirka 3 MSEK (med vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner om ytterligare högst cirka 1,9 MSEK) 

att nyttjas i den mån företrädesemissionen i ett första steg blir övertecknad. Emissionskostnader vid fullt nyttjad 

övertilldelningsoption samt i det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner nyttjas uppgår till cirka 191 000 SEK. För 

specificerade villkor avseende övertilldelningsoptionen hänvisas till rubrik “Option vid överteckning” i avsnittet ”Villkor och 

anvisningar” i detta prospekt. 

Tidigare erhållet brygglån 

I oktober 2015 erhöll Vivoline en bryggfinansiering från Bolagets huvudägare Carl Westin Ltd om totalt 4 MSEK för att täcka 

det likviditetsbehov som uppstår fram till att den förestående emissionen är avslutad. För brygglånet utgår en årlig ränta om 

5 procent. Bryggfinansiering ska enligt skriftligt avtal övergå i teckningsförbindelse i den förestående emissionen och är 

inkluderat i angiven teckningsförbindelse om cirka 5,3 MSEK. Ytterligare information om teckningsförbindelser finns att tillgå 

under rubrik ”Teckningsförbindelser och garantiteckning” i detta prospekt.   

Framtida kapitalbehov 

Enligt styrelsens bedömning och nuvarande uppskattning förväntas fulltecknad företrädesemission och fullt nyttjande av 

vidhängande teckningsoptioner finansiera Bolaget i cirka tre år framåt räknat från företrädesemissionens genomförande. 

Styrelsen bedömer att Bolaget i det fall den förestående emissionen fulltecknas samt att samtliga vidhängande 

teckningsoptioner nyttjas till högsta lösenkurs kommer att ha kapital för att bedriva verksamheten fram till den tidpunkt 

Bolaget beräknas vara kassaflödespositiva, varmed styrelsen vid dateringen av detta dokument inte har gjort några ytterligare 

åtaganden avseende eventuella ytterligare kapitaltillskott i framtiden. I det fall teckningsoptionerna inte nyttjas kommer 

Bolaget att utvärdera andra finansieringsalternativ, som till exempel företrädesemission. 
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Aktiens prissättning 

Emissionskursen grundas på Bolagets akties genomsnittliga omsättningsviktade kurs under de senaste 5 – 20 handelsdagarna 

inför beslutet om företrädesemission med en procentuell rabatt om cirka 30 procent mot aktuell genomsnittlig 

omsättningsviktad kurs.  

Nasdaq First North i Stockholm 

Vivoline är listat på Nasdaq First North i Stockholm. First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna 

som ingår i NASDAQ OMX. Bolag på First North regleras av ett mindre omfattande regelverk som är anpassat för mindre bolag 

och regleras därför 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 börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First 

North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Styrelsen i Bolaget avser i dagsläget inte verka för att 

Bolaget ska ansluta sig till någon annan marknadsplats. Information och kursutveckling avseende aktien finns tillgänglig på 

First North hemsida (www.nasdaqomxnordic.com/firstnorth).   

http://www.nasdaqomxnordic.com/firstnorth
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TECKNINGSFÖRBINDELSER OCH GARANTITECKNING 

Vivoline genomför härmed en företrädesemission, i vilken även allmänheten ges möjlighet att teckna units. Fulltecknad 

emission tillför Bolaget cirka 25 MSEK, samt ytterligare cirka 15,6 MSEK vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner, 

totalt cirka 40,6 MSEK före emissionskostnader. För att om möjligt bredda ägandet i Bolaget ytterligare avser styrelsen även 

besluta om en riktad emission, en så kallad övertilldelningsoption, om ytterligare högst cirka 3 MSEK (med vidhängande 

vederlagsfria teckningsoptioner om ytterligare högst cirka 1,9 MSEK) att nyttjas i den mån företrädesemissionen i ett första 

steg blir övertecknad. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 11,5 MSEK, motsvarande cirka 45 procent av 

emissionen och garantiteckning om cirka 13,5 MSEK, motsvarande cirka 55 procent av emissionen; sammantaget cirka 25,0 

MSEK, vilket motsvarar cirka 100 procent av den totala emissionsvolymen. Se nedan för mer detaljerad information om 

teckningsförbindelser och garantiteckning. Samtliga parter som har avtalat om teckningsförbindelser och/eller 

garantiteckning går att nå via Bolagets adress. En av Bolagets huvudägare, Igelösa Life Science Aktiebolag, har överlåtit 

samtliga av sina teckningsrätter. 

Teckningsförbindelser 

I nedanstående tabell presenteras samtliga teckningsförbindelser, vilka skriftligen avtalats. Bolaget har erhållit 

teckningsförbindelser om totalt cirka 11,5 MSEK. Teckningsförbindelserna (exkluderat tidigare erhållet brygglån från Carl 

Westin Ltd om cirka 4 MSEK, vilket i sin helhet övergått till teckningsförbindelse) har inte säkerställts via förhandstransaktion, 

bankgaranti eller liknande. Ingen premieersättning utgår för dessa åtaganden. Tilldelning av aktier till teckningsåtagare 

säkerställs genom Vivolines bolagsstämmobeslut om tilldelningsprinciper i emissionen. 

Teckningsåtagare Datum för avtal Teckningsförbindelse (SEK) Sedan tidigare andel av röster 

och kapital i Vivoline (%) 

Carl Westin Ltd 21 oktober 2015 5 326 064,00 974 285 

Per Vasilis 21 oktober 2015 800 000,00 - 

Gerhard Dal 21 oktober 2015 705 134,40 128 988 

Aduno AB 21 oktober 2015 581 016,00 14 824 

Mats Lagerdahl 21 oktober 2015 500 000,00 - 

Christian Östberg 21 oktober 2015 499 986,80 - 

Bo T Förvaltning AB 21 oktober 2015 499 986,80 - 

Niclas Löwgren 21 oktober 2015 164 164,80 15 397 

Paginera Invest AB 21 oktober 2015 123 865,60 13 517 

Christina Tillman 21 oktober 2015 99 990,80 - 

Jan-Otto Carlsson 21 oktober 2015 99 990,80 - 

Great Rex AB* 21 oktober 2015 99 990,80 - 

Sedermera Fondkommission  21 oktober 2015 1 965 919,07 7 423 

    

Totalt belopp av teckningsförbindelser  11 466 104 1 154 434 

 

*Ägs till 100 procent av Bolagets VD Patrick Greatrex. 
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Garantiteckning  

I nedanstående tabell presenteras samtliga avtal om garantiteckning, vilka skriftligen har avtalats. Garantiteckning har dock 

inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. För garantiåtagande utgår ersättning om 8 procent. 

Garantitecknare kommer att tilldelas units i emissionen i det fall emissionen inte blir fulltecknad av befintliga ägare och 

allmänhet.  

Garantitecknare Datum för avtal Garantiteckning (SEK) Sedan tidigare andel röster 

och kapital i Vivoline (%) 

Per Vasilis 21 oktober 2015 2 400 000,00 - 

Gerhard Dal 21 oktober 2015 2 115 403,20 128 988 

Aduno AB 21 oktober 2015 1 743 048,00 14 824 

Paginera Invest AB 21 oktober 2015 371 596,80 13 517 

Niclas Löwgren 21 oktober 2015 240 000,00 15 397 

Sedermera Fondkommission  21 oktober 2015 6 668 403,33 7 423 

    

Totalt belopp av garantiteckning  13 538 451,33 172 726 
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 Sverige Danmark Norge Finland Island 

Njure 440 249 274 240 8 

Bukspottskörtel 38 - 31 15 - 

Cell-öar 20 - 3 0 - 

Lever 182 47 100 59 - 

Hjärta 67 32 34 24 - 

Lungor 65 29 33 17 - 

Hjärta & Lunga 1 0 0 2 - 

Tarm 2 - - 0 - 

Totalt 815 357 475 357 8 

 
 

 

VIVOLINE – EN INTRODUKTION 

I västvärlden avlider varje år minst 300 000 människor i arbetsför ålder av lungsjukdomar och 7-10 miljoner människor dör 

till följd av hjärtsjukdom1. Även om merparten av dessa patienter skulle kunna vara hjälpta av en transplantation genomförs 

idag endast cirka 5 000 lungtransplantationer och 6 250 hjärttransplantationer världen över varje år2. Sjukvården kan helt 

enkelt inte hjälpa dessa patienter i den utsträckning de skulle vilja på grund av den akuta brist på organ som råder. Problemet 

är den begränsning i tid som råder för transplantation av hjärtan samt att många donerade lungor och hjärtan inte kan 

användas direkt på grund av nedsatt funktion. Endast cirka 20 procent av samtliga donerade lungor och cirka 25 procent av 

samtliga donerade hjärtan används i dagsläget för transplantation3. Organbristen är ett stort bekymmer, men många liv kan 

räddas genom Vivolines metod för att reparera och bevara donerade organ.  

 

Organtransplantation 

Transplantation innebär att organ eller vävnad flyttas från en 

person till en annan i syfte att ersätta det skadade eller sviktande 

organet med ett fungerande organ från en donator. 

Transplantationer gör att många människor idag kan räddas och 

få god livskvalitet. 

I Sverige genomförs omkring 750 organtransplantationer och 

1 000 vävnadstransplantationer varje år. Organ som 

transplanteras rutinmässigt är njurar, lever, hjärta, lungor, tarm 

och bukspottskörtel. Vad gäller vävnader är det framförallt 

hornhinnor och hjärtklaffar, men även hörselben och hud- och 

benvävnader, som transplanteras.  

 

 

Antal organtransplantationer i Norden 20144 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivoline utvecklar och säljer produkter avsedda för den globala transplantationsmarknaden med visionen att skapa ett 

världsledande företag inom organtransplantation vars produkter gör majoriteten av donerade organ användbara så att ingen 

ska behöva avlida på grund av brist på organ. Produkterna bygger på professor Stig Steens forskning och vilar därmed på en 

god vetenskaplig grund. Stig Steen upptäckte redan för många år sedan hur man skulle behandla lungor för att förbättra 

organets kvalitet innan transplantation från donator till mottagare. Stig Steen utvecklade under 90-talet 

preservationslösningen Perfadex®, som används för genomsköljning av lungor innan transplantation och kylförvaring under 

transport. Så småningom utvecklades även STEEN SolutionTM, en vätska för evaluering som cirkuleras i lungan och som gör 

det möjligt att förbättra lungans kvalitet. Tillsammans med sina kollegor var professor Stig Steen först i världen att 

framgångsrikt genomföra en transplantation av lungor från en hjärtdöd patient och en transplantation av lungor som initialt 

ansetts för dåliga för att doneras. Transplantationerna genomfördes med hjälp av STEEN SolutionTM och Perfadex®. 

Resultaten publicerades i vetenskapliga artiklar och fick stort internationellt intresse. Flera kliniker hade redan innan Vivoline 

grundades besökt professor Stig Steen vid Igelösa Life Science Community för att utbildas i metoden. Även om forskningen 

varit känd länge, fick tekniken under flera år inget genombrott eftersom förfarandet var komplicerat och utfördes med hjärt-

lungmaskiner som egentligen var avsedda för helt andra ändamål.  

Mot bakgrund av ovanstående uppstod arbetet med att utveckla ett system för metoden. Resultatet blev ett system som 

bidrar till att utdömda och marginella lungor samt lungor från hjärtdöda donatorer kan rekonditioneras (repareras), evalueras 

                                                             
1 http://www.who.int/  
2 http://www.transplant-observatory.org/  
3 http://www.scandiatransplant.org/  
4http://www.scandiatransplant.org/data/sctp_figures_2014_4Q.pdf 

 

http://www.who.int/
http://www.transplant-observatory.org/
http://www.scandiatransplant.org/
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(kvalitetstestas) och preserveras (bevaras) utanför kroppen i upp till 24 timmar inför transplantation. Vivoline och professor 

Stig Steen utvecklade och lanserade Vivoline® LS1, ett CE-märkt standardiserat system för lungevaluering som är betydligt 

enklare att använda än tidigare teknik, och har nu även utvecklat en ”andra generation” av produkten, Vivoline® LS2. Vivolines 

lungevalueringssystem ska i första hand användas för de lungor som inte har tillräckligt bra kvalitet för att kunna 

transplanteras direkt, i syfte att öka antalet användbara organ, samt för behandling och kvalitetstestning av lungor från 

hjärtdöda donatorer. Vivoline lanserade sitt första evalueringssystem för lungtransplantation år 2010. Detta system har sålts 

till flera världsdelar och används idag på ett 15-tal kliniker i bland annat Sverige, Storbritannien och Australien för klinisk 

användning samt i USA för forskning. Med Vivolines lungevalueringssystem blir det väsentligt enklare för personal på 

transplantationscenter att rekonditionera och evaluera lungor.  

Hittills har stort fokus varit på lungtransplantation men Vivoline avser att utöka verksamheten till att omfatta alla solida 

organ. För att förbättra möjligheterna kring transplantation av hjärta har Vivoline utvecklat produkten Vivoline® HS1, som 

ska vara ett säkert och enkelt sätt att preservera och transportera hjärtan utan syrebrist för organet. Med Vivolines metod 

kan hjärtan förvaras utanför kroppen i upp till 24 timmar, vilket kan jämföras med dagens fyra timmar. Vivoline® HS1 öppnar 

upp för möjligheten att transportera hjärtan längre sträckor. Till följd därav kommer så få hjärtan som möjligt att gå till spillo 

på grund av att ingen lämplig mottagare finns inom möjligt transporteringsavstånd. Vidare bidrar detta även till bättre 

matchningsmöjligheter mellan donator och mottagare.  

Utöver utveckling av evalueringssystem har Bolaget utvecklat engångsartiklar och lösningar kopplade till evaluerings-

systemen. Vivoline arbetar för att bredda produktutbudet genom i första hand preservationslösningen Vivodex®, som 

används för genomsköljning av lungor innan transplantation och kylförvaring under transport. Bolaget arbetar även med 

utveckling av en evalueringslösning som ska bidra till att Vivoline kommer kunna erbjuda kunderna en helhetslösning 

omfattande alla produkter som krävs för att använda sig av Vivolines metod. I framtiden avser Vivoline även att utveckla en 

plattform för alla produkter som behandlar olika typer av solida organ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Vätska som används för genomsköljning av lungor innan transplantation och kylförvaring under transport. 

** Vätska som cirkuleras i lungan för att utvärdera och förbättra organets kvalitet.  

  



 

27 

    

VIVOLINES PRODUKTER 

TRANSPLANTATION AV LUNGA  

Det råder stor brist på organ lämpliga för transplantation, i dagsläget används endast cirka 20 procent av samtliga donerade 

lungor för transplantation då resterande lungor förkastas på grund av att de inte håller tillräckligt hög kvalitet5. Med Vivolines 

system kan fler och sämre organ förbättras så att de uppfyller kraven för transplantation. Bolagets lungevalueringssystem 

ökar tillgången på organ lämpliga för transplantation och bidrar därmed till att så få organ som möjligt går till spillo. Vivolines 

framtida erbjudande inom området lungor omfattar en helhetslösning innehållande Vivoline® LS2, evalueringslösningen 

VivolyteTM och engångsartiklar kopplade till Vivoline® LS2 samt preservationslösningen Vivodex®.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivoline® LS1/LS2 

Vivolines lungevalueringssystem kan rekonditionera, evaluera och preservera lungor efter donation och före transplantation 

i upp till 24 timmar. Vivoline® LS2 är en förbättrad och mer ergonomisk version av Vivoline® LS1. Lungevalueringssystemet 

består av en maskin för behandling av lungor utanför kroppen och en steril engångsartikel. Maskinen innehåller komponenter 

som ersätter hjärt-lungmaskin, kyl- och värmeaggregat och gasblandare. Engångsartikeln innehåller bland annat oxygenator 

(som ska syresätta blodet), leukocytfilter, slangset och är färdigmonterad och steril vid leverans. Sjukhusen tillhandahåller 

själv ventilator och blodgasanalysator som används tillsammans med maskinen. Produkten är ämnad att användas på sjukhus 

av medicinskt utbildad personal som fått utbildning i användning av systemet. Genom konstgjord cirkulation och ventilation 

kontrolleras lungfunktionen och om organet uppfyller kraven för transplantation förbereds lungorna för transplantation till 

en mottagare. Genom användning av Vivoline® LS1/LS2 kan transplantationskliniker planera och genomföra 

transplantationerna dagtid istället för att genomföra dem nattetid. I första hand ska lungevalueringssystemet användas för 

lungor som idag är förkastade eller marginella (lungor som ligger under gränsen att uppfylla kraven för transplantation) i syfte 

att öka antalet användbara organ samt för behandling och kvalitetstestning av lungor från hjärtdöda donatorer.  

                                                             
5 http://www.scandiatransplant.org/  

http://www.scandiatransplant.org/
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Vivoline verkar för att metoden ska bli standard för alla lungor i syfte att minska risken att kroppen akut stöter bort det nya 

organet. Nyligen publicerades resultat från en experimentell studie utförd på University of Manchester i samarbete med 

Lunds universitet som indikerar att alla lungtransplantationer, inte bara de med marginella lungor, på sikt kan dra nytta av 

lungperfusion (genomsköljning av organ utanför kroppen innan transplantation) med Vivoline® LS1. Resultatet visar att 

Vivoline® LS1 minkar risken för avstötning efter lungtransplantation. Vid transplantation av celler, organ och vävnader 

reagerar immunförsvaret omedelbart på ett sätt som kan vara skadligt för såväl transplantaten som patienten. Akut 

avstötning uppstår på grund av att kroppens immunförsvar uppfattar det nya organet som främmande och försöker stöta 

bort det. För att förhindra akut avstötning måste patienten medicineras med immunförsvarshämmande läkemedel som 

dämpar kroppens immunförsvar. Akut avstötning är ett stort problem som drabbar över en tredjedel av alla 

lungtransplantationspatienter och som leder till både sämre kortsiktiga och långsiktiga chanser för överlevnad6.  Men genom 

att skölja och rengöra organet innan transplantation kan risken att drabbas av akut avstötning minska. Vivoline har inlett 

diskussioner med ett flertal kliniker kring hur en studie på människa skulle kunna utformas. Om metoden att cirkulera även 

”friska” lungor blir standard ökar marknadspotentialen ytterligare. 

Vivoline® LS1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivoline® LS2 

 

 

 

 

 

 

 

 

VivolyteTM Evalueringslösning  

Tillsammans med evalueringssystemet används en evalueringslösning som cirkuleras i organet för att förbättra lungans 

kvalitet. Professor Stig Steen utvecklade under 90-talet evalueringslösningen STEEN SolutionTM som gör det möjligt att 

rekonditionera och evaluera lungornas gasutbytesförmåga och motståndet i lungkärlen inför transplantation.  Under 

professor Stig Steens senare forskning på hjärta upptäcktes en ny evalueringslösning som nu är under utveckling. Ett antal 

djurexperimentella försök har gjorts på evalueringslösningen VivolyteTM som bekräftar att denna lösning är klar för 

förberedelse för klinisk evaluering. VivolyteTM kommer att säljas tillsammans med engångsartikeln som används i samband 

med evalueringssystemet. Med produkten VivolyteTM kan Vivoline erbjuda kunderna en helhetslösning där Bolaget utvecklar, 

                                                             
6 The Registry of the International Society for Heart and Lung Transplantation: 29th Adult Lung and Heart-Lung Transplant 

Report—2012 
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tillverkar, marknadsför och säljer hela erbjudandet innehållande maskin, evalueringslösning och engångsartiklar. Detta bidrar 

till ett bredare erbjudande där Vivoline kan erbjuda alla produkter som krävs för att kunna använda sig av Bolagets metod.  

Vivodex® 

För att kunna transportera lungor krävs en preservationslösning. Preservationslösningen används för genomsköljning av 

lungor innan transplantation och kylförvaring under transport vid alla lungtransplantationer. Vivoline har utvecklat 

preservationslösningen Vivodex® som är mycket snarlik Perfadex®. Perfadex® är en väletablerad standardvätska som används 

för genomsköljning av lungor innan transplantation och kylförvaring under transport, vars sammansättning inte är skyddad 

av patent och därför är fri att tillverka och sälja. Vivodex® kommer att produceras i Vivolines lokaler och Bolaget avser att 

inleda försäljning av produkten under 2016. Tillstånd att sälja produkten på den amerikanska marknaden kommer att sökas 

med en 510(k)-ansökan till FDA. Ett tillstånd att sälja från FDA är en förutsättning för att produkten ska kunna marknadsföras 

på den amerikanska marknaden.  

Marknad och målgrupp inom lungområdet 

De vanligaste orsakerna till lungtransplantation är lungsjukdomarna kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), lungfibros och 

cystisk fibros7. KOL är idag den fjärde vanligaste dödsorsaken i världen men förväntas bli den tredje vanligaste år 20308. Givet 

lungsjukdomarnas stora utbredning är den potentiella marknaden för Vivolines lungevalueringssystem omfattande, behovet 

av lungtransplantationer förväntas öka och bristen på organ bli större. Västvärlden har en allt äldre befolkning och stigande 

sjukvårdskostnader. Transplantation av thoraxorgan (hjärta och lunga) bedöms dock alltid vara en prioriterad verksamhet, 

eftersom patienterna är svårt sjuka/döende och många av dem är i arbetsför ålder9.  

Den största begränsningen för transplantationsverksamheten är idag bristen på tillgängliga organ. I västvärlden avlider varje 

år minst 300 000 människor i arbetsför ålder av lungsjukdomar10. Även om merparten av dessa patienter skulle kunna hjälpas 

genom transplantation får idag bara drygt en procent av patienterna den möjligheten. Marknaden utgörs av cirka 200 

transplantationskliniker som globalt sett utför omkring 5 000 lungtransplantationer årligen11, dessa kliniker utgör enligt 

Bolagets styrelse Vivolines primära målgrupp.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under de senaste tio åren har antalet transplantationer ökat från cirka 1 500 per år till cirka 5 000 lungtransplantationer 

världen över. Trots att antalet transplantationer ökat dör årligen 25 procent av de som sätts upp på väntelistan innan de 

                                                             
7  The International Society for Heart & Lung Transplantation (ISHLT) – Overall lung adult statistics 2011, publicerad 2012 
8 http://www.who.int/respiratory/copd/burden/en/index.html, 2012 
9 Statistik - The International Society for Heart & Lung Transplantation (ISHLT) 
10 World Health Organization – Cause of death statistics 2004, publicerad 2008 
11 http://www.scandiatransplant.org/  
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hinner få ett organ12. På grund av organbristen transplanteras många patienter sent, det vill säga flertalet patienter är så 

sjuka innan de transplanteras att de exempelvis kräver behandling av hjärt-lungmaskin, vilket leder till mer komplicerad 

kirurgi och fler komplikationer i efterförloppet. Organbristen leder också till att många patienter som skulle vara hjälpta av 

transplantation aldrig remitteras då det inte anses vara någon idé. Kan tillgången på antalet organ som uppfyller kraven för 

transplantation öka beräknas det göra en dramatisk skillnad för många patienter i världen. 

Varje år avlider cirka sex miljoner människor i världen av plötsligt hjärtstopp 13  men trots detta görs de flesta 

lungtransplantationer idag från hjärndöda donatorer. Anledningen till detta är att det inte är möjligt att bedöma kvaliteten 

på lungan i en hjärtdöd donator. Innan lungperfusion började användas kunde en bedömning av lungans kvalitet endast göras 

inne i patienten medan donatorn fortfarande hade cirkulation. Det försvårar donation från patienter som dör av andra 

orsaker än hjärndöd. I Sverige dör cirka 300 patienter av skallskador och förklaras hjärndöda varje år, medan 100 000 

patienter dör av andra orsaker14.  

Transplantation från hjärtdöda donatorer har ökat i västvärlden de senaste åren, främst inom kategori III och IV nedan. Första 

och andra kategorierna (I och II) innebär riskfyllda transplantationer, då donatorn avlidit oväntat. I grupperna I och II är 

situationen okontrollerad och svår att planera medan det i grupperna III och IV är en kontrollerad situation där ingreppet kan 

planeras. Kategorierna III och IV innebär mindre riskfyllda transplantationer. I vissa länder transplanteras organ från patienter 

som avlidit till följd av plötsligt hjärtstopp, kategori II15. Överlevnaden efter transplantation av organ från hjärtdöda donatorer 

är jämförbar med transplantation av organ från övriga donatorer16. 

Maastricht klassificering av hjärtdöda donatorer17:  

I Cirkulationsstillestånd utan återupplivning 

II  Cirkulationsstillestånd efter misslyckad återupplivning 

III  Cirkulationsstillestånd efter avslutad behandling hos patienter som inte har total hjärtinfarkt 

IV  Cirkulationsstillestånd i väntan på donationsoperation 

Vivoline® LS1/LS2 skapar möjlighet att både evaluera och preservera de lungor som doneras av hjärtdöda donatorer innan 

de transplanteras, vilket leder till att kvaliteten på lungorna kan säkerställas med bättre överlevnad som följd. Med hjälp av 

Vivolines produkter skulle antalet transplantationer med organ från hjärtdöda donatorer, enligt styrelsens bedömning, kunna 

ökas väsentligt. En ökning av antalet organ lämpliga för transplantation genom användning av utdömda lungor och lungor 

från hjärtdöda donatorer skulle kunna förbättra förutsättningarna för patienter med obotliga lungsjukdomar. Därav bedöms 

donation från hjärtdöda donatorer på längre sikt att bli mer intressant. Antalet lungor som är lämpliga för transplantation 

från hjärtdöda donatorer är mångdubbelt större än de organ som doneras av hjärndöda donatorer och uppskattas av 

styrelsen att minst trefaldiga marknaden. Om metoden dessutom blir standard för ”friska” lungor kan marknadspotentialen 

öka ytterligare.  

Vägen framåt avseende lungor 

Lansering av Vivodex® 

I dagsläget arbetar Vivoline vidare med att etablera Bolagets befintliga produkter för lungevaluering ytterligare på marknaden 

och försäljnings- och marknadsresurser kommer fortsättningsvis att intensifieras för att öka intäkterna i framtiden, samtidigt 

kommer en lansering av Vivodex® ske inom en snar framtid. Vivodex® är som tidigare nämnt mycket snarlik 

preservationslösningen Perfadex®. Perfadex® säljs av Xvivo Perfusion AB och under 2014 omsatte produkten cirka 70 MSEK. 

Vivoline avser att inleda försäljningen av Vivodex® i Europa under första halvåret 2016, för att sedan expandera till 

marknaden i USA under andra halvåret 2016. På marknader där det finns behov kommer försäljning ske via representanter 

                                                             
12  Journalist Workshop on Organ donation and transplantation Recent Facts & Figures 
13J Electrocardiol. 2007 Nov-Dec;40(6 Suppl):S118-22 
14 http://www.scb.se/  
15 The Journal of heart and lung transplantation Volume 26, Issue 5, May 2007, Pages 529–534 
16 American Journal of Transplantation 2008; 8: 1282–1289 
17 Kootstra, G.; Daemen, J.H.; Oomen, A.P. (1995), "Categories of non-heart-beating donors.", Transplantation proceedings 27 (5): 289 

http://www.scb.se/
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på marknaderna, i övrigt kommer försäljning att ske via Vivoline. Enligt styrelsens bedömning har Vivodex® en god chans att 

ta marknadsandelar och därigenom generera ett stabilt kassaflöde för Bolaget.  

Målsättningar och prioriterade aktiviteter  

Nyckelaktiviteter Tidpunkt  

Färdigställt utvecklingen av Vivodex® Andra halvåret 2015 

Skickat in 510(k)-ansökan till FDA för Vivodex® Första halvåret 2016 

CE-märkt Vivodex® Första halvåret 2016 

Första försäljningen av Vivodex® i EU har skett Första halvåret 2016 

Första försäljningen av Vivodex® i USA har skett Andra halvåret 2016 

Registrering av Vivolines produkter i USA 

Nästan hälften av alla lungtransplantationer sker i USA 18  och därmed blir registrering av Vivolines produkter på den 

amerikanska marknaden en viktig målsättning för Bolaget.  Det är en betydelsefull marknad för Vivoline med stor potential 

där Bolaget kommer kunna erbjuda kunderna en helhetslösning. Dessutom är ersättningsnivåer för lungtransplantation i USA 

mer generösa än i många andra länder19.  

Målsättningar och prioriterade aktiviteter  

Nyckelaktiviteter Tidpunkt  

Färdigställt utvecklingen av Vivoline® LS2 Andra halvåret 2015 

Skickat in ansökan om klinisk prövning till FDA avseende Vivoline® LS2, inklusive 

engångsartikeln DLS och Vivolines evalueringsvätska, VivolyteTM 

Första halvåret 2016 

Första patienten rekryterats för studie Andra halvåret 2016 

Sista patienten rekryterats för studie Andra halvåret 2017 

Registrerat Vivolines produkter, maskin, engångsartikel samt evalueringsvätska, på 

marknaden i USA 

Första halvåret 2018 

  

Kunder och kundnytta 

Marknaden karaktäriseras av att ett fåtal länder står för en mycket stor andel av det totala antalet genomförda 

transplantationer. Det finns cirka 200 aktiva lungtransplantationskliniker i världen varav de flesta är anslutna till universitet20. 

Av alla lungtransplantationer genomförs 85 procent i Europa, USA och Kanada.  

Antal kliniker EU USA Övriga världen Totalt 

Mer än 50 transplantationer per år 4 13 3 20 

Mellan 25 och 50 transplantationer per år 25 38 18 81 

Färre än 25 transplantationer 38 38 14 90 

Totalt 67 89 35 191 

Vivolines lungevalueringssystem kan öka antalet organ som är lämpliga för transplantation och kan därmed minska den 

rådande organbristen. Genom en ökad tillgång på organ kan fler patienter få tillgång till transplantation och patienter kan 

även få en transplantation i ett tidigare skede, vilket ger en bättre chans för överlevnad. Möjlighet till en andra transplantation 

är idag mycket begränsad, men om det inte vore för bristen på organ så kan även en andra transplantation bli aktuellt. En 

nyligen publicerad studie visar att Vivoline® LS1 minskar risken för akut avstötning, som i dagsläget är ett stort problem och 

som drabbar en tredjedel av alla patienter vid transplantation. En minskad risk för akut avstötning kan leda till bättre utfall 

för patienten och öka chansen för långsiktig överlevnad. 

                                                             
18 http://www.transplant-observatory.org/ 
19 www.unos.org 
20 www.transplant-observatory.org/Pages/Data-Reports.aspx 

http://www.transplant-observatory.org/
http://www.unos.org/
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Marknadsföring 

Vivoline har goda relationer och bra diskussioner med thoraxkirurger vid flertalet kliniker. Vivoline använder dessa relationer 

som en marknadsföringskanal för att söka köpare för Bolagets produkter. Kontakt med dessa aktörer sker antingen direkt 

eller via internationella kongresser.  Utöver detta bygger Vivolines strategi på att utveckla den lokala närvaron på marknaden 

genom att ta in nyckelpersoner på utvalda marknader. Avsikten är att skapa en lokal förankring och därmed komma närmare 

kunderna. Vivoline har utsett en representant som företräder Bolaget i Spanien och Portugal och en representant som 

företräder Bolaget i Tyskland, Österrike och Schweiz.  

För att sprida information om Bolagets produkter deltar Vivoline som utställare vid en världskongress inom transplantation 

som omfattar grundforskning, hantering av hjärtsvikt och avancerad lungsjukdom. Marknadsföring sker även genom 

vetenskapliga publikationer som sprider relevanta forskningsresultat avseende Vivolines produkter. 

Konkurrenter 

Det finns ett fåtal bolag som riktat in sig på produkter avsedda för lungperfusion och som därmed konkurrerar med Vivoline 

inom lungområdet. Vissa av dessa konkurrenter är multinationella företag med stora ekonomiska resurser. Inom lungområdet 

är det enligt styrelsens bedömning Xvivo Perfusion AB, TransMedics och Organ Assist som i nuläget konkurrerar med Vivoline.  

XVIVO Perfusion AB 

XVIVO Perfusion AB (”Xvivo”) säljer Perfadex® och STEEN SolutionTM. Perfadex® är ett läkemedel som används för 

genomsköljning av lungor innan transplantation och kylförvaring under transport och STEEN SolutionTM är en vätska som 

används för att behandla och evaluera lungor. Xvivo äger rättigheterna till STEEN SolutionTM som är patentskyddat till 2021. 

STEEN SolutionTM är klassad som medical device i flera europeiska länder och som läkemedel i några av länderna. Perfadex® 

är i dagsläget inte skyddat av patent. Professor Stig Steen har tidigare patenterat Perfadex® med tillsatser av kalcium och 

nitroglycerin. Xvivo har en exklusiv licens till patentet, men Perfadex® som den säljs idag av Xvivo har inte de patentskyddade 

tillsatserna, varför produkten som sådan ej är skyddad utan fri att tillverka och sälja.  

Under andra halvåret av 2011 påbörjades en studie av STEEN SolutionTM för godkännande på den amerikanska marknaden. 

För studien används en maskin och engångsartikel som har utvecklats i samarbete med underleverantörer till Xvivo i USA. 

Denna produkt kallas XPS. Den 12:e augusti 2014 godkändes STEEN SolutionTM och produkten XPS av FDA som en så kallad 

Humanitarian Device Excemption som kräver safety and probable benefit21. Produkten CE-märktes i slutet av mars 2014. 

TransMedics  

TransMedics (Andover, MA, USA) har utvecklat ett system för transport av lungor som består av en maskin och en 

engångsartikel. Systemet testades i klinik under slutet av 2010 och är CE-märkt. TransMedics startade under 2012 en 

multicenterstudie på lungor i Europa, Australien och USA. Studien pågår och görs på donerade lungor som är accepterade för 

transplantation och jämförs med ”normal” transport av lungor i Perfadex®. TransMedic har även en egen lösning för 

cirkulation av lungor. Målet med studien är att visa att TransMedics system uppnår lika bra resultat som transport i 

Perfadex®22. Studien på friska lungor, Inspire trial, avslutade inklusion av patienter 2014. Under 2014 startades Expand trial, 

med syfte att behandla även marginella lungor i TransMedics maskin med tillhörande vätska. I dagsläget finns inga 

publicerade resultat från någon av studierna. 

Organ Assist 

Organ Assist är ett bolag baserat i Groeningen i Holland, med nära anknytning till Groeningens universitet. Företaget har 

under de senaste åren utvecklat produkter för cirkulation av organ inne i kroppen på hjärtdöda donatorer och har sedan 

utvecklat denna produkt även för cirkulation utanför kroppen. Metoden bygger på en behållare och ett slangsystem från 

Xvivo Perfusion AB som kunden själv får montera ihop. Organ Assist erbjuder dock alla andra funktioner som krävs för att 

genomföra en evaluering, såsom pumpventilator samt kyl- och värmeväxlare. Organ Assist har produkter för både hjärta, 

lever och lungor. Dessa produkter är av enklare slag och prisnivån ligger något under Vivoline® LS1.  

Ovanstående konkurrenssituation är övergripande och gör inte anspråk på att vara heltäckande.  

                                                             
21 HDE ansökningar kan användas för medicintekniska produkter som ska användas på färre än 4000 patienter per år i USA, vilket är fallet 
med STEEN SolutionTM i USA 
22 http://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01630434?term=transmedics&rank=1 
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TRANSPLANTATION AV HJÄRTA 

Hjärttransplantation är tekniskt sett enklare att utföra än lungtransplantation, men precis som vid lungtransplantation kan 

en stor andel av donerade hjärtan inte användas. Av alla hjärtan som doneras varje år kan idag endast cirka 25 procent 

användas till transplantation23. En viktig orsak till att fler organ inte transplanteras beror på begränsningen i tid för transport 

av organet. För att ett hjärta ska kunna transplanteras bör det i dagsläget inte vara utanför kroppen i mer än fyra timmar. Om 

hjärtat inte transplanteras inom fyra timmar kommer det i regel inte att kunna användas.  Utöver detta visar studier att ju 

längre tid hjärtat är utan syresättning, desto kortare blir den förväntade livslängden hos patienten, innebärande ett sämre 

utfall för patienten.  

Vivoline® HS1 och HeartadexTM 1  

För att kunna förbättra möjligheterna kring transplantation och syresättning av 

donerade hjärtan har Vivoline utvecklat produkten Vivoline® HS1, som ska vara ett 

säkert och enkelt sätt att preservera och transportera hjärtan utan syrebrist för 

organet. Vivolines metod kan förbättra hjärtan och förlänga den tid organet kan vara 

utanför kroppen, då hjärtat cirkuleras kallt med en speciellt framtagen 

preservationslösning. Djurstudier har visat att Vivoline® HS1 ökar tiden hjärtan kan 

vara utanför kroppen till upp till 24 timmar, vilket kan jämföras med dagens fyra 

timmar. Detta öppnar upp för möjligheten att transportera hjärtan längre sträckor, 

vilket medför att så få hjärtan som möjligt går till spillo till följd av att ingen lämplig 

mottagare finns inom möjligt transporteringsavstånd och bidrar även till bättre 

matchningsmöjligheter mellan donator och mottagare.  

Systemet består av ett portabelt kylsystem och en steril engångsartikel. Vivoline® HS1 är ett kompakt system som innehåller 

komponenter som slangpump, kylsystem, gasblandare och reglersystem. Engångsartikeln innehåller bland annat en 

oxygenator som ska syresätta blodet och ett slangset som säljs färdigmonterat och sterilt. Produkten avses att marknadsföras 

för alla hjärtan som ska transplanteras. Mycket av tekniken från framförallt engångsartikeln till Vivoline®LS1/LS2 används till 

det mobila hjärtsystemet.  

I samband med användningen av Vivoline® HS1 används preservationslösningen HeartadexTM, vars plan är att säljas 

tillsammans med de engångsartiklar som krävs för användning av Vivoline® HS1. Vivoline har lämnat in fyra 

patentansökningar avseende metod och lösning för preservation och evaluering av hjärta (HeartadexTM 1 och 2). 

Marknad och målgrupp inom hjärtområdet  

Varje år dör 7-10 miljoner människor till följd av hjärtsjukdom24. En stor andel av dessa patienter skulle kunna vara hjälpta av 

en hjärttransplantation men bara cirka 6 250 patienter får den chansen varje år. Idag finns det knappt 400 center som utför 

hjärttransplantationer varav cirka en tredjedel finns i USA 25 , dessa kliniker utgör Vivolines primära målgrupp inom 

hjärtområdet.  

Ett stort problem vid transplantation av hjärta är begränsningen i tid för transport av organet. Tidsbegränsningen kräver att 

bra kommunikationsmöjligheter finns. En viktig orsak till att fler donerade hjärtan inte används är att donatorhjärtat inte når 

mottagaren innan syrebrist orsakar hjärtvävnadsskada. Efter en timme utanför kroppen blir överlevnaden för mottagaren 

sämre ju längre tiden går. Med Vivolines produkt för hjärttransplantation, som är under utveckling, kan tiden ett hjärta kan 

vara utanför kroppen öka och därmed ges möjlighet till längre transporter. I och med längre transporter kan fler hjärtan 

användas till transplantation och därmed kan marknaden öka. I dagsläget medför transport av hjärtan höga kostnader då 

transporterna sker via privatplan eller helikoptrar. Möjligheten att kunna förvara hjärtan utanför kroppen i upp till 24 timmar 

bidrar till att andra transporteringsmetoder kan användas, vilket medför att kostnaderna för transport av hjärtan kan minska. 

Med Vivoline® HS1 kan tiden utan syre för hjärtan i princip bli noll, vilket kan medföra bättre utfall för patienten och en högre 

chans för längre överlevnad.  

                                                             
23 ONT Newsletter statistic till 2010 (Organizacione Nationale de Trasplante) 
24 World Health Organization Cardiovascular diseases facta sheet 2012 
25 ONT Newsletter statistic till 2010 (Organizacione Nationale de Trasplante) 
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Vägen framåt avseende hjärta 

Vivoline avser att fullfölja utvecklingen av ett säkert och effektivt system för att bevara, syresätta och transportera donerade 

hjärtan som kommer att förlänga den tid ett hjärta kan vara utanför donator och mottagare. En fungerande prototyp av 

systemet har utvecklats och djurstudier har visat att Vivoline® HS1 säkert och effektivt förlänger den tid ett hjärta kan vara 

utanför kroppen till upp till 24 timmar. Genom att förbättra förutsättningarna för transport av hjärtan kommer antalet hjärtan 

lämpliga för transplantation att öka. Möjligheten att kunna transportera organ längre sträckor skulle innebära att så få hjärtan 

som möjligt går till spillo till följd av att ingen lämplig mottagare finns inom lämpligt avstånd. Längre transporter bidrar också 

till bättre matchningsmöjligheter mellan donator och mottagare, hjärtan kan matchas med den immunologiskt mest lämpliga 

mottagaren istället för med den mottagare som befinner sig inom möjligt transporteringsavstånd, vilket i sin tur ska leda till 

högre överlevnad. Desto bättre den immunologiska matchningen är mellan ett donerat hjärta och mottagaren, desto bättre 

är den långsiktiga överlevnaden hos patienten. Baserat på dessa rön förväntas marknaden, enligt styrelsens bedömning, i allt 

större utsträckning att efterfråga system och produkter som möjliggör transport med cirkulation. 

Målsättningar och prioriterade aktiviteter för hjärtområdet – Hjärttransplantationssystem, Vivoline® HS1 

Nyckelaktiviteter Tidpunkt  

Första mänskliga hjärtat har testats i HS1 i laboratorium Första halvåret 2016 

Utveckling av enhet och engångsartiklar klar Andra halvåret 2017 

Utveckling av preservationslösning klar Andra halvåret 2017 

Kliniska prövningar inklusive uppföljning klar Andra halvåret 2019 

Första kommersiella försäljningen av systemet har skett Första halvåret 2020 

Kunder och kundnytta 

I dagsläget finns det knappt 400 center som utför hjärttransplantationer, varav cirka en tredjedel finns i USA26.  Genom 

användning av Vivoline® HS1 kan antalet organ lämpliga för transplantation öka, vilket bidrar till att fler patienter kan få 

tillgång till ett nytt organ. Vivolines system kan även skapa ett bättre utfall för patienten då tiden utan syresättning för hjärtat 

minskar vid användning av Vivoline® HS1. Genom sköljning av organet bör Vivolines metod även kunna uppnå liknade effekter 

som de som uppstod vid den nyligen publicerade studien kring lungperfusion med Vivoline® LS1 som kan innebära att alla 

hjärtan i framtiden bör cirkuleras utanför kroppen oavsett status och tid mellan donation och transplantation. 

Konkurrenter 

TransMedics 

Inom hjärtområdet är det i dagsläget, enligt styrelsens bedömning, TransMedics som konkurrerar med Vivoline. TransMedics 

har utvecklat en produkt för hjärtpreservering, Organ Care System (”OCS”). Denna produkt CE-märktes 2006 och består av 

en maskin och en engångsartikel. TransMedics metod skiljer sig mot Vivolines metod i det avseende att OCS använder 

donatorns blod för cirkulation av hjärtat vid normal kroppstemperatur, medan Vivolines teknik använder specifik 

preservationslösning, röda blodkroppar från blodcentral och preservation som innebär perfusion vid låg temperatur. Det 

angivna priset för OCS varierar, maskinen uppges kosta mellan 150 000 och 300 000 EUR. Engångsartikeln kan kosta upp till 

50 000 EUR.  

Ovanstående konkurrenssituation är övergripande och gör inte anspråk på att vara heltäckande. 

Plattformen HALL 

Vivolines avsikt är att i framtiden kunna använda en och samma plattform för alla produkter som behandlar olika typer av 

solida organ. Plattformen kommer att bygga på befintlig teknik för lungevalueringssystemen, men modifieras.  

 

Styrelsen försäkrar att information från referenser och källhänvisningar har återgivits korrekt och att – såvitt styrelsen känner 

till och kan försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörd part – inga uppgifter har 

utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande.  

                                                             
26 ONT Newsletter statistic till 2010 (Organizacione Nationale de Trasplante) 
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MER OM VERKSAMHETEN 

Vivoline® Medical AB (publ) 

Propellervägen 16, 

224 78 Lund 

Tel: +46 46 261 05 50  

E-post: info@vivoline.se 

Hemsida: www.vivoline.se  

Firmanamn:   Vivoline® Medical AB (publ)  

Handelsbeteckning/kortnamn:  Vivoline/VIVO 

Säte och hemvist:   Skåne län, Lunds kommun, Sverige 

Organisationsnummer:  556761-1701 

Bolagsbildning/verksamhetsstart:  2008-05-20/2008-07-02 

Land för bolagsbildning:  Sverige 

Juridisk form:   Publikt aktiebolag 

Lagstiftning:   Svensk rätt och svenska aktiebolagslagen 

Bolagsstruktur 

Vivoline har inga dotterbolag eller aktieinnehav i andra bolag.  

Historik i korthet 

1990 - Sveriges första lungtransplantationer genomförs i Lund och Göteborg. Professor Stig Steen med 

kollegor startar upp lungtransplantationsverksamheten i Lund. 

1998 - Igelösa Life Science Community grundas av professor Stig Steen och friherre Nils Gyllenkrok. 

- Samarbete inleds med det svenska biomedicinska företaget Vitrolife inom transplantation. Två 

produkter utvecklas, STEEN SolutionTM och Perfadex®.  

2000 - Världens första lungtransplantation med ett organ från en hjärtdöd donator utförs av professor Stig 

Steen och kollegor vid Skånes universitetssjukhus i Lund med hjälp av STEEN SolutionTM och Perfadex®. 

Fallet uppmärksammas internationellt och resultaten publiceras senare i den vetenskapliga tidskriften 

The Lancet (2001).   

2001-

2004 

- Utvecklingen av evalueringsmetoden vilar under en period och istället fokuseras på utvecklingen av 

den mekaniska bröstkompressorn LUCASTM (som idag ägs av Physio-Control Inc.).  

2005 - Professor Stig Steen och kollegor lyckas genomföra en lungtransplantation med donatorlungor som 

initialt, av samtliga transplantationscentra i Norden, ansetts ha varit för dåliga för att kunna 

transplanteras. Efter evaluering och rekonditionering av lungorna under 17 timmar utanför kroppen, 

transplanteras lungorna till en 72-årig mottagare. Fallet publiceras senare i Annals of Thoratic Surgery 

(2007). 

2006-

2007 

- Stig Steen och Lunds universitet arrangerar över 20 internationella kurser i lungevaluering. Besökande 

kliniker kommer till Lund från Europa, USA, Japan och Australien.  

2008 - Igelösa Transplantation Science AB bildas (numera Vivoline® Medical AB) med hjälp av finansiering från 

Christian W. Jansson och Paul Frankenius. Syftet är att utveckla tekniska lösningar som förenklar 

genomförandet av lungevaluering utanför kroppen. 

- Nyemission om 5 MSEK.  

  

mailto:info@vivoline.se
http://www.vivoline.se/
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2009 - Vivoline erhåller 5 MSEK i utvecklingsbidrag från VINNOVA. Bolaget valdes ut som en av 19 mottagare 

bland sammanlagt 455 sökande projekt. 

- Två nyemissioner om totalt 10 MSEK.  

2010 - Utvecklingen av Vivoline® LS1 för rekonditionering, evaluering och preservering av lungor är färdig och 

produkten erhåller CE-märkning.  

- Sahlgrenska Universitetssjukhus i Göteborg är det första sjukhuset som implementerar systemet följt 

av Skånes Universitetssjukhus i Lund. 

- Nyemission om 5 MSEK.  

2011 - Vivoline levererar produkter och utbildar personal på samtliga lungtransplantationskliniker i 

Storbritannien för en omfattande multicenterstudie som avser att undersöka långtidsöverlevnaden 

och fördelarna med Vivoline® LS1.  

- Första kommersiella behandlingarna med Vivoline® LS1 visar positiva resultat. 

- Vivoline® LS1 levereras till två av USA:s största transplantationskliniker i forskningssyfte.  

- Stig Steen gör ett forskningsgenombrott inom hjärttransplantation. Vivoline skickar in patentansökan 

på upptäckterna. 

- Bolagets egna kapital är förbrukat och kontrollbalansräkning upprättas (kapitalet återställs i april 

2012). 

- Vivoline erhåller utmärkelsen ”Medtech investment day award”. 

- Australien gör sin första lungevaluering med Vivoline® LS1.  

- Fram till och med 2011 har Vivoline totalt utbildat mer än 350 läkare, sjuksköterskor och perfusionister 

i metoden, varav 80 stycken har varit på Igelösa Life Science Community. 

2012 - Två experimentella studier publiceras av Sahlgrenska Universitetssjukhus. 

- Sahlgrenska Universitetssjukhus presenterar sina första sex patienter på världskongressen (ISHLT). 

- Multicenterstudien i Storbritannien, Develop Trial, startar under sommaren.  

- Köpenhamn genomför flera transplantationer och Oslo startar användning av Vivoline® LS1.   

- Första lungevalueringen på Irland genomförs med Vivoline® LS1. 

- Vivoline genomförde en kvittningsemission om 4 MSEK.  

2013 

 

 

 

- Flera abstracts (kort sammanfattning av vetenskaplig studie) inlämnades till världskongressen, ISHLT, 

från bland andra Brisbane, Cleveland clinic och Sahlgrenska Universitetssjukhus i Göteborg. 

- Vivoline genomförde en kvittningsemission om 2,5 MSEK.  

- Vivoline listas på AktieTorget under maj månad. 

- XVIVO Perfusion stämmer Vivoline.  

- Vivoline® LS1.3 klarar nordamerikanska säkerhetskrav. 

- Riyadh, Saudiarabien, gör sin första lungevaluering. 

2014 - Montreal blir först i Nordamerika att använda Vivoline® LS1 kliniskt. 

- Vivoline lämnar in en patentansökan angående transportsystem för hjärtan. 

- Vivoline tillfördes cirka 7,5 MSEK genom nyttjande av teckningsoptioner.  

- Vivoline deltar som utställare på en världskongress inom hjärt- och lungtransplantation, ISHLT, och 

visar den andra generationens lungevalueringssystem, Vivoline® LS2.  

- För att möta en förväntad ökad efterfrågan beslutar Vivoline att flytta till större lokaler där montering 

av engångsartiklar och produktion av lösningar och framtida evalueringssystem kan ske i egen regi. 

- NHS, som driver den offentliga sjukvården i Storbritannien, beslutar av ekonomiska skäl att stoppa 

inkludering av patienter till den multicenterstudie där fem sjukhus deltar i utvärdering av ELVP.  

- Vivolines företrädesemission fulltecknas och tillför Bolaget cirka 27,4 MSEK före emissionskostnader.  

2015 

 

 

 

 

- Patentansökan med titeln ”Method, device and fluid for treatment of a heart after harvesting” för 

behandling av hjärtan efter uttagning av donerat organ godkänns i Kina. 

- XVIVO Perfusion och Vivoline träffar en uppgörelse innebärande bland annat att XVIVO Perfusion 

återkallar sin talan vid Lunds Tingsrätt samt ersätter Vivoline för rättegångskostnader i samband med 

tvisten. Uppgörelsen begränsar inte Vivolines rätt till patenten/patentansökningarna. 
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2015 

- Vivolines aktier listas på NASDAQ First North i Stockholm. 

- Vivoline deltar som utställare på världskongressen ISHLT.   

- American Journal of Transplantation publicerar resultat från en experimentell studie gjord på 

University of Manchester, Manchester Collaborative Centre for Inflammation Research, i samarbete 

med Lunds universitet, som belyser de potentiella fördelarna med lungperfusion med Vivoline LS1. 

  

Verksamhet 

Vivoline utvecklar och säljer produkter avsedda för den globala transplantationsmarknaden med visionen att skapa ett 

världsledande företag inom organtransplantation vars produkter gör majoriteten av donerade organ användbara så att ingen 

ska behöva avlida på grund av brist på organ. Vivolines vision är även att Bolagets system ska leda till att transplantation blir 

standardiserad dagkirurgi världen över.  

Vivolines evalueringssystem, Vivoline® LS1/LS2, används för att återställa donerade lungors syresättningsförmåga om inte 

lungorna har tillräckligt god kvalitet för att transplanteras direkt. Systemet är avsett att behandla lungor utanför kroppen 

efter avlägsnande från donatorn. Lungan cirkuleras och ventileras i systemet och eventuella problem hos organet kan 

behandlas. Lungans funktion kontrolleras och om den uppfyller kraven för transplantation förbereds lungan för 

transplantation till en mottagare. Lungevalueringssystemet har sålts till flera världsdelar och används idag på ett 15-tal 

transplantationskliniker i bland annat Sverige, Storbritannien och Australien. Genom vidareutveckling av 

lungevalueringssystemet har Vivoline tagit fram en produkt för cirkulation, preservation och transport av hjärtan, Vivoline® 

HS1. Vivoline® HS1 ska vara ett säkert och enkelt sätt att preservera och transportera hjärtan utan syrebrist för organet. 

Utöver ovanstående har Bolaget även utvecklat engångsartiklar och lösningar kopplade till evalueringssystemen.  

Affärsidé 

Vivolines affärsidé är att förse transplantationsmarknaden med produkter som ökar tillgången på organ lämpliga för 

transplantation. Bolaget bedriver utveckling och försäljning av lungevalueringssystemet Vivoline® LS1/LS2, med tillhörande 

engångsartiklar, som reparerar donerade lungor. Utöver detta bedrivs även utveckling av lösningar kopplade till 

evalueringssystemet för genomsköljning av lungor innan transplantation och kylförvaring under transport. Vivoline har 

kompletterat fokus till att även omfatta utveckling av ett system för att preservera och transportera hjärtan.  

Affärs- och intäktsmodell 

Vivoline utvecklar och säljer produkter avsedda för den globala transplantationsmarknaden. I dagsläget sker försäljning av 

lungevalueringssystem med tillhörande engångsartiklar. Vivoline® LS1 är det första lungevalueringssystemet som utvecklats 

i Vivoline och lanserades på marknaden 2010. Under 2015 beräknas utvecklingen av den andra generationen av produkten, 

Vivoline® LS2, att vara klar. Bolagets produkt inom hjärtområdet, Vivoline® HS1, är under utveckling och är beräknad att 

lanseras på marknaden under 2020. Vivoline® HS1 ska vara ett säkert och enkelt sätt att preservera och transportera hjärtan 

utan syrebrist för organet. Produkten avses att marknadsföras för alla hjärtan som ska transplanteras.  

Vivoline utvecklar och säljer engångsartiklar kopplade till evalueringssystemen. Engångsartiklar har tidigare monterats hos 

kontraktstillverkare, men under 2015 har Bolaget skapat förutsättningar för egen produktion. Vivoline har flyttat 

verksamheten till en ny produktionsanläggning där en mindre ombyggnad och anpassning av lokalerna gjorts. I lokalerna finns 

tillgång till egna renrum på 100 m2 och ytor för produktion av Vivoline® LS2. Renrummen är anpassade för tillverkning av 

engångsartiklar till Vivoline® LS1 och Vivoline® LS2, lösningar samt framtida produkter för hjärttransplantation. Vid 

tillverkning av ett ökat antal engångsartiklar blir det mer lönsamt för Bolaget att producera i egen regi samtidigt som det blev 

allt svårare att få plats hos kontraktstillverkaren varför avtalet med befintlig kontraktstillverkare sades upp. I Vivolines 

framtida produktportfölj ingår tillverkning av preservationslösningen, Vivodex®, men även tillverkning av 

evalueringslösningen VivolyteTM, som utvecklats i syfte att kunna erbjuda kunder en helhetslösning innefattande maskin, 

engångsartiklar samt evalueringslösning.  

Vivolines affärsmodell innefattar att generera intäkter från försäljning av evalueringssystem (Vivoline® LS1/LS2), 

engångsartiklar samt inom en snar framtid lösningar (Vivodex® och VivolyteTM). Mot bakgrund av evalueringssystemens 

relativt långa livstid och det begränsade antalet potentiella kunder bygger Bolagets långsiktiga intäktsmodell till stor del på 
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löpande försäljning av engångsartiklar och lösningar till kliniker som utför lungtransplantationer. Utöver ovanstående 

utvärderar Vivoline kontinuerligt potentiella exitstrategier och licensaffärer för Bolagets befintliga och eventuellt framtida 

projekt och produkter. Notera att tidpunkten för eventuell exit/utlicensiering är ett affärsbeslut som avgörs av affärsvärde, 

kostnader, risk och kompetensbehov. Av styrelsen bedömd värdestegring av att driva utvecklingen/försäljningen längre i egen 

regi beaktas också vid ovan nämnt affärsbeslut. Primärt är det kapital som potentiellt inbringas via exit/utlicensiering avsett 

att användas till fortsatt utveckling av Bolaget och dess produktportfölj. Fördelar vid en licensaffär är främst att en partner 

tar på sig det finansiella och operativa ansvaret för den fortsatta utvecklingen/försäljningen av det enskilda projektet. 

Samtidigt har en sådan partner ofta upparbetade kontaktnät för att snabbare nå marknaden, samtidigt som desamma kan 

bidra med ytterligare spetskompetens, vilket skulle minska Vivolines kostnader ytterligare.  

Övergripande finansiell målsättning  

Vivoline genererar intäkter genom försäljning av lungevalueringssystem och tillhörande engångsartiklar. Under 2015 har 

intäkter uteslutande genererats genom försäljning av engångsartiklar.  

 

Marknaden utgörs av cirka 200 lungtransplantationskliniker världen över som totalt utför omkring 5 000 

lungtransplantationer årligen. Som tidigare nämnts har evalueringssystemet sålts på marknader i Europa, Saudiarabien, 

Australien och Kanada för klinisk användning, samt till USA för forskning. Nästa steg är lansering av Vivodex® under 2016 

samt registrering av Vivolines övriga produkter för lungevaluering på den amerikanska marknaden under 2018.  

 

Enligt styrelsens bedömning beräknas marknadspotentialen för lungområdet uppgå till cirka 5 miljarder SEK. Vivolines 

målsättning är att uppnå break even med en omsättning på cirka 30 MSEK under senare delen av 2017 eller 2018, där de 

största intäkterna beräknas komma ifrån ökad användning av evalueringssystemet Vivoline® LS2 och försäljning av Vivodex®.  

Efter uppnådd break even är målet att fortsätta växa med en stark tillväxt när Bolaget adresserar en miljardmarknad. Vivoline 

har kommit långt i sitt arbete och när Bolaget uppnått de planerade milstolparna ökar värdet på Bolaget ytterligare. I 

dagsläget är Vivoline marknadsledare i Europa sett till antalet utplacerade system. Genom försäljning av Vivolines produkter 

i USA ges stora möjligheter på marknader med stor potential.  

Strategi  

På kort sikt fokuserar Vivoline på att öka tillgången på organ och därmed öka antalet transplantationer som genomförs genom 

att erbjuda en enkel och säker metod för evaluering av organ utanför kroppen. Lungevalueringsprodukterna kommer främst 

att användas på lungor som annars inte skulle kunna användas för transplantation samt för kvalitetskontroll av lungor från 

hjärtdöda personer.  

På medellång och lång sikt avser Vivoline att genom kliniska bevis verka för att förändra hela transplantationsverksamheten. 

Organbristen ska lösas med hjälp av säker transplantation efter donation från hjärtdöda donatorer och nya 

behandlingsmetoder utanför kroppen (även på ”friska” lungor) leder till att risken för avstötning minskar, samtidigt som 

behovet av immunförsvarshämmande läkemedel minskar. Därigenom kan långtidsöverlevnaden öka, dödligheten på 

väntelistan sjunka och minskad medicinering kan sänka kostnaderna för samhället.  

Marknaden för lungperfusion antas mot bakgrund av ovan utökas eftersom de lungor som idag transplanteras samt organ 

från hjärtdöda donatorer direkt kan läggas till marknadspotentialen. Eftersom organens hållbarhet utanför kroppen blir 

längre kan lungtransplantation ske som planerad rutinkirurgi på dagtid och finnas tillgänglig för alla som har behov av det, 

vilket ytterligare sänker kostnaden och ökar kvaliteten på operationerna. Dessutom ges möjlighet att erbjuda 

retransplantation. Denna utveckling kan liknas vid hur njurar, i dagsläget, transplanteras i mycket större omfattning än lungor.  

 

Vivoline avser på längre sikt utöka verksamheten till att omfatta transplantation av alla solida organ. Den mobila produkten 

Vivoline® HS1, som är under utveckling, ska vara ett säkert och enkelt sätt att preservera och transportera hjärtan utan 

syrebrist för organet. Målet är att inga hjärtan ska förkastas på grund av att ingen lämplig mottagare finns inom lämpligt 

avstånd. Genom att vidareutveckla lungevalueringssystemet vidare kan en plattform (HALL) användas för evaluering och 

förbättring av organets funktion, vilket kan leda till att även marginella organ kan användas. Genom att testa organets 

kapacitet kan läkaren avgöra om organet kommer att klara av mottagarens behov. 
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Studier 

Vivoline har hittills genomfört ett antal prekliniska studier inom lungevaluering för att kunna verifiera sin produkt och inleda 

försäljning. Kliniska singelcenterstudier har genomförts i Göteborg, Köpenhamn, Brisbane och experimentella studier i USA. 

Några av studierna är publicerade medan andra är presenterade och publikationer kommande27,28.  

National Health Service (”NHS”) som driver den offentliga sjukvården i Storbritannien har finansierat en multicenterstudie i 

vilken samtliga fem transplantationssjukhus i Storbritannien har deltagit. Studien jämförde marginella lungor behandlade 

med lungperfusion med friska lungor som transplanterats direkt. Alla fem centra har varit delaktiga i inklusionen av patienter, 

dock var inklusionstakten långsammare än beräknat, vilket inneburit att den ekonomiska planen för studien inte höll. NHS 

beslöt under sommaren 2014 att inte inkludera fler patienter. Studien kommer att fortsätta planenligt för de hittills 

inkluderade patienterna och beräknas pågå till och med 2015. Därefter kommer resultat att publiceras, dock med färre 

patienter än planerat. Vivoline har tillhandahållit material till studien men har i övrigt inte sponsrat den. Diskussioner pågår 

kring klinikernas fortsatta användning av produkterna på kommersiell grund.  

De kliniker som redan presenterat sina resultat (Göteborg, Köpenhamn och Brisbane) fortsätter att samla in data. Nyligen har 

även en singelcenterstudie startats i Kanada. Studierna syftar till att jämföra resultaten mellan behandlade marginella lungor 

och lungor som inte behandlats. Studierna avser även att bidra till vidareutveckling av behandlingsmetoderna samt att 

undersöka långtidsöverlevnad efter behandling med Vivolines produkter. Experimentell forskning genomförs i Lund, Belfast, 

Brisbane, Göteborg, Cleveland, Newcastle och Köpenhamn.  

Forskning och utveckling  

Vivoline bedriver utveckling, forskning, marknadsföring och försäljning av medicintekniska produkter. Bolaget arbetar för att 

skapa nya, unika, effektiva, patenterbara och kommersiellt attraktiva produkter som ökar tillgången på organ lämpliga för 

transplantation. Vivoline har slutit ett utvecklingsavtal med Igelösa Life Science AB, där Igelösa enligt avtalet åtagit sig att 

utföra visst utvecklingsarbete för Vivolines räkning. Igelösa har även åtagit sig att anordna workshops, där personer med olika 

professioner från samma center deltar, vilket innebär att hela transplantationsteamet tränas samtidigt.  

Patent 

Vivolines patentportfölj är uppbyggd för att patentskydda utvecklingen av nya produkter, särskilt inom områdena 

lungtransplantation, lösningar för transplantation samt transplantation av hjärta. Vivoline har en aktiv patentstrategi. 

Patentskydden i de olika patenten ämnar att komplettera varandra. För varje område eftersträvar Vivoline minst ett 

princippatent som ger ett allmänt skydd för metoden, ett eller flera patent som skyddar särskilt viktiga konstruktionsdetaljer, 

samt ett eller flera patent som skyddar engångsprodukter. Därutöver söker Vivoline skydd för varumärke och design.  

Utveckling av medicintekniska produkter kräver stora investeringar i tid och pengar innan man vet om produkten fungerar. 

Bolaget är i viss mån beroende av patenten, då patenten har stor betydelse för den kommersiella potentialen hos utvecklade 

produkter eftersom det ger ett sanktionerat monopol under en begränsad tid. 

För närvarande omfattar Vivolines patentportfölj nio patentfamiljer som inkluderar totalt sex beviljade patent, varav fem i 

Sverige och ett i Kina. Utöver detta äger Bolaget internationella och nationella patentansökningar. Tabellerna nedan är en 

översikt av Bolagets patent och patentansökningar.   

Vivolines patentportfölj 

Patent Land Löptid 

Pulsatil evaluering och preservation av organ Sverige Juli 2027 

Apparat avsedd för organ under evaluering och preservation Sverige Maj 2028 

Lösning för infusion till en potentiell organdonator Sverige December 2028 

Metod för att behandla ett organ, såsom ett hjärta Sverige September 2029 

Lösning för preservation och evaluering av organ Sverige Maj 2030 

                                                             
27 Wallinder A, et al Transplantation of initially rejected donor lungs after ex vivo lung perfusion. J Thorac Cardiovasc Surg. 2012 
Nov;144(5):1222-8. 
28 Ian Sune Iversen Henriksen et al First danish experience with ex vivo lung perfusion of donor lungs before transplantation;. Dan Med J 2 
014;61(3):A4809 
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Lösning för infusion till en potentiell organdonator Australien December 2029 

Metod för att behandla ett organ, såsom ett hjärta Australien September 2030 

Lösning för infusion till en potentiell organdonator Kina December 2029 

Metod för att behandla ett organ, såsom ett hjärta Kina September 2030 

Behållare och konstruktion för att innehålla ett organ under 

evaluering och preservation 

USA September 2030 

 

Vivolines pågående patentansökningar 

Patent Land Löptid 

Pulsatil evaluering och preservation av organ Europa (33 länder) Juli 2028 

Apparat avsedd för organ under evaluering och preservation Kanada, USA, Europa (33 länder) Maj 2029 

Lösning för infusion till en potentiell organdonator Brasilien, Kanada, Israel, USA, 

Europa (33 länder) 

December 2029 

Metod för att behandla ett organ, såsom ett hjärta Kanada, Indien, USA, Europa (33 

länder) 

September 2030 

Behållare och konstruktion för att innehålla ett organ under 

evaluering och preservation 

Europa (33 länder) September 2030 

Lösning för preservation och evaluering av ett organ Kanada, USA, Europa (33 länder) Maj 2031 

Apparat för att innehålla ett organ fram till implantering Australien, Kanada, Kina, Indien, 

USA, Europa (33 länder) 

Mars 2032 

Lösning för preservation och evaluering av ett organ Australien, Kanada, USA, Europa (33 

länder) 

Oktober 2032 

Insats för organtransplantation Sverige, PCT December 2033 

Väsentliga avtal 

Utvecklingsavtal med Igelösa Life Science AB 

Ett löpande utvecklingsavtal är slutet mellan Vivoline och Igelösa Life Science AB, som ägs av styrelseledamöterna Stig Steen 

och Nils Gyllenkrok. Enligt avtalet har Igelösa Life Science AB åtagit sig att utföra visst utvecklingsarbete för Vivolines räkning 

samt anordna workshops som är en viktig del i försäljningsprocessen för Vivoline. Enligt avtalet ges Vivoline, med ett 

undantag, rätt till samtliga uppfinningar (inklusive rätten att patentera uppfinningarna) inom området transplantation som 

görs av Igelösa Life Science AB och professor Stig Steen. Undantaget hänför sig till ett av Igelösa Life Science AB:s patent och 

patenterbara förbättringar därav. Enligt Vivolines och Igelösa Life Science/Stig Steens uppfattning har Igelösa Life Science/Stig 

Steen under den tid som avtalet varit i kraft mellan Vivoline och Igelösa Life Science AB inte bedrivit något utvecklingsarbete 

som omfattas av det överenskomna undantaget. Under de senaste åren har 5-8 workshops arrangerats varje år med 5-10 

deltagare per gång. Oftast deltar personer med olika professioner från samma center samtidigt såsom thoraxkirurger, 

anestesiläkare, perfusionister, transplantationskoordinatorer och sjuksköterskor, vilket gör att hela transplantationsteam kan 

tränas samtidigt. Ersättning till Igelösa Life Science AB för det löpande arbetet enligt utvecklingsavtalet uppgår till 200 kSEK 

per månad. Uppsägningstiden uppgår till två år för Igelösa Life Science AB och för Vivoline till ett år. Respektive part har rätt 

att säga upp avtalet i förtid om en väsentlig ägarförändring sker i motparten.  

Låneavtal med Sparbanken Öresund AB 

Vivoline har en checkkredit om 1,95 MSEK i Sparbanken Öresund AB (publ). Som säkerhet för denna checkkredit har Bolaget 

pantsatt en företagsinteckning om 3 MSEK.   

Bryggfinansiering  

Carl Westin Ltd har till Vivoline lämnat en bryggfinansiering omfattande 4 MSEK. För brygglånet utgår en årlig ränta om 5 

procent. Brygglånet är i sin helhet planerat att konverteras till aktier i samband med den förestående emissionens 

genomförande och är inkluderat i angiven teckningsförbindelse om cirka 5,3 MSEK.    

 

Leverantörer 

Vivoline använder sig av en mängd olika leverantörer och partners för till exempel medicinsk rådgivning, patent och övriga 

administrativa tjänster. 
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Tendenser  

Det finns en stark vilja från myndigheter, patientorganisationer och sjukvården att öka antalet tillgängliga organ. De senaste 

åren har möjligheten att behandla organ utanför kroppen blivit ett allt mer uppmärksammat område för att öka tillgången 

på organ samt även bättre utvärdera och förbättra kvaliteten på organ. Intresset är störst för lungor då en stor andel av 

donerade lungor idag inte kan användas på grund av nedsatt syresättning eller andra tillstånd som gör att lungfunktionen är 

otillräcklig. Men även för organ som hjärta, där begränsningen i tid för transport av organet är ett stort problem, har intresset 

ökat. Det är Vivolines bedömning att ovanstående tendenser kommer att bidra positivt till Vivolines fortsatta 

försäljningsutveckling och kommersialisering.  

För att kunna möta en förväntad ökad efterfrågan har Bolaget under 2015 flyttat till större lokaler där montering av 

engångsartiklar och produktion av system och lösningar kommer att ske i egen regi. De nya lokalerna innehåller renrum och 

ytor för produktion av Vivoline® LS2. Renrummen är anpassade för tillverkning av engångsartiklar till Vivoline® LS1/LS2, samt 

framtida produkter för hjärttransplantation och lösningar. Den egna produktionsanläggningen gör Vivoline självständiga, 

vilket medför att Bolaget har full kontroll på hela kedjan från utveckling av produkt till marknadsföring och försäljning. 

Vivolines bedömning är att det blir mer lönsamt att producera i egen regi, då Bolaget kommer kunna korta ledtiderna och 

öka marginalerna.  

Generella kostnadsbesparingar inom sjukvården kan påverka Bolagets försäljningspotential. Under det innevarande året fram 

till dagen för detta Prospekt har Bolaget inte observerat några övriga särskilda tendenser gällande produktion, försäljning och 

lager, kostnader eller försäljningspriser. Bolaget förväntar sig inte heller att några övriga osäkerhetsfaktorer kan ha väsentlig 

inverkan på Bolagets affärsutsikter under innevarande år. 
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STYRELSE OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR 

Christian W. Jansson – Styrelseordförande 

Christian W. Jansson, född 1949, ordförande sedan 2008, har en examen i ekonomi och 

företagande samt är hedersdoktor vid Lunds universitet. Christian W. Jansson är även 

ordförande i styrelsen för Apoteket AB (publ). Christian W. Jansson var tidigare bland annat VD 

och koncernchef för modekedjan KappAhl AB (publ).  

 

 

 

 

 

- Äger 974 284 aktier indirekt i Vivoline via sitt 100 procentiga ägande i Carl Westin Ltd. 

- Christian W. Jansson innehar 129 500 teckningsoptioner indirekt i Vivoline. 

 

Bolagsengagemang de senaste fem åren 

Bolag Position Tidsperiod 

Apoteket AB Styrelseordförande Pågående 

KappAhl AB (publ) Styrelseledamot Pågående 

Vivoline® Medical AB Styrelseordförande Pågående 

Wynd It Inc Styrelseledamot Pågående 

   

Anna Sofia Westin AB Styrelseledamot, styrelsesuppleant Under perioden avslutat 

AnSa Protection Aktiebolag Styrelseledamot Under perioden avslutat 

Blue Water Systems AB Styrelseledamot Under perioden avslutat 

Bong AB Styrelseledamot Under perioden avslutat 

Carl Westin AB Styrelseledamot, styrelsesuppleant Under perioden avslutat 

Colloidal Resource AB Styrelseledamot Under perioden avslutat 

CR Competence AB Styrelseledamot Under perioden avslutat 

CR Development AB Styrelseledamot Under perioden avslutat 

Enzymatica AB Styrelseordförande, VD Under perioden avslutat 

Europris AB VD Under perioden avslutat 

Fastighets AB Betesängen Styrelseordförande Under perioden avslutat 

Fata Morgana AB Styrelseledamot Under perioden avslutat 

KappAhl Fashion Holding AB Styrelseordförande Under perioden avslutat 

KappAhl Mode Holding AB Styrelseordförande Under perioden avslutat 

KappAhl Mölndal AB Styrelseordförande Under perioden avslutat 

KappAhl Sverige AB Styrelseordförande, VD Under perioden avslutat 

Klövern Hilda AB Styrelseordförande, VD Under perioden avslutat 

Kontanten AB Styrelseledamot Under perioden avslutat 

Jäger & Jansson Galleri AB Styrelseledamot Under perioden avslutat 

MD Care AB Styrelseledamot Under perioden avslutat 

MD International AB Styrelseordförande Under perioden avslutat 

Silverbergs Clan AB Styrelseledamot Under perioden avslutat 

Svensk Handel AB Styrelseordförande Under perioden avslutat 

Svenskt Näringsliv Styrelseledamot Under perioden avslutat 
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Delägarskap över fem procent de senaste fem åren  

Bolag Kapital (%) Röster (%) Tidsperiod 

Blue Water Systems AB 50 50 Pågående 

Fata Morgana AB 100 100 Pågående 

Carl Westin Ltd 100 100 Pågående 

Tvångslikvidation och konkurs 

Christian W. Jansson var styrelseledamot i AnSa Protection Aktiebolag, vars konkurs avslutades 26 augusti 2011.  
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Nils Gyllenkrok – Styrelseledamot 

Nils Gyllenkrok, född 1948, ledamot sedan 2008, är en svensk friherre, lantmästare, 

fideikommissarie, reservofficer och driver sedan 1979 Björntorps och Svenstorps gods i Skåne. 

Han är ledamot av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) samt styrelseledamot i flera 

bolag.  

 

 

 

 

 

- Äger 30 000 aktier privat i Vivoline. Nils Gyllenkrok äger härutöver 20 procent av Igelösa Life Science AB som i sin 

tur äger 934 057 aktier i Vivoline.  

- Nils Gyllenkrok innehar inga teckningsoptioner i Vivoline.  

 

Bolagsengagemang de senaste fem åren 

Bolag Position Tidsperiod 

Boserups Gods Aktiebolag Styrelseordförande Pågående 

DJURAB Svenska Djursjukhus AB Styrelseordförande Pågående 

Evidensia Djursjukvård AB Styrelseledamot Pågående 

Evidensia Djursjukvård Holding AB Styrelseledamot Pågående 

Fagyll Aktiebolag Styrelseledamot Pågående 

HIR Skåne AB Styrelseordförande Pågående 

HS Skåne Ek För Styrelseledamot Pågående  

Igelösa Life Science AB Styrelseordförande Pågående 

Igelösa Nutrition Science AB Styrelseordförande Pågående 

Nämndemansgården i Sverige AB Styrelseledamot Pågående 

PGA of Sweden National AB Styrelseledamot Pågående 

ProKrAmi Aktiebolag Styrelseordförande Pågående 

Rönneholm Slott Aktiebolag Styrelseordförande Pågående 

Sankta Maria i Odarslöv AB Styrelseledamot Pågående 

Stiftelsen Svensk Djursjukvård Styrelseordförande Pågående  

Trollenäs Gods Aktiebolag Styrelseordförande Pågående 

Vivoline® Medical AB Styrelseledamot Pågående 

Delägarskap över fem procent de senaste fem åren  

Bolag Kapital (%) Röster (%) Tidsperiod 

Fagyll AB 100 100 Pågående 

Igelösa Life Science AB 20 20 Pågående 

PGA of Sweden National AB 5 5 Pågående 

Tvångslikvidation och konkurs 

Nils Gyllenkrok har under de senaste fem åren inte varit inblandad i konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning. 
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Stig Steen – Styrelseledamot 

Stig Steen, född 1948, ledamot sedan 2008, har mer än 30 års erfarenhet inom det medicinska 

området och är professor i thoraxkirurgi vid Lunds universitet och en av världens ledande 

forskare inom hjärt- och lungtransplantationer. Stig Steens forskning kring allvarliga hjärt- och 

lungsjukdomar har lett till införandet av flera nya kliniska metoder som används av sjukhus 

över hela världen.  

 

 

 

- Äger 80 procent av Igelösa Life Science AB som i sin tur äger 937 057 aktier i Vivoline.  

- Stig Steen innehar inga teckningsoptioner i Vivoline.  

 

Bolagsengagemang de senaste fem åren 

Bolag Position Tidsperiod 

Sankta Maria i Odarslöv AB Styrelseordförande Pågående  

Igelösa Life Science AB Styrelseledamot Pågående 

Igelösa Nutrition Science AB Styrelseledamot Pågående 

Steen Medical Research AB Styrelseledamot Pågående 

Vivoline® Medical AB Styrelseledamot Pågående 

 

Delägarskap över fem procent de senaste fem åren  

Bolag Kapital (%) Röster (%) Tidsperiod 

Igelösa Life Science AB 80 80 Pågående 

 

Tvångslikvidation och konkurs 

Stig Steen har under de senaste fem åren inte varit inblandad i konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning. 
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Marco Baroni – Styrelseledamot 

Marco Baroni, född 1961, ledamot sedan 2014. Marco Baroni har läst kurser inom 

civilingenjörsprogrammet vid Lunds universitet samt Finance for non-financial managers MCI, 

London. Marco Baroni har 30 års erfarenhet av internationella medicintekniska företag så som 

Bentley, Edwards laboratories (Baxter), St Jude Medical och Sorin Biomedical. Marco Baroni har 

också tidigare styrelseerfarenhet av nystartade företag genom sina sex år som Invest manager 

för Volito Innovation AB.  

 

 

 

- Äger inga aktier i Vivoline. 

- Marco Baroni innehar inga teckningsoptioner i Vivoline.  

Bolagsengagemang de senaste fem åren 

Bolag Position Tidsperiod 

BitMED Aktiebolag Styrelseledamot Pågående 

TOUL Meditech Aktiebolag International Sales Director Pågående 

Vivoline® Medical AB Styrelseledamot Pågående  

 

Delägarskap över fem procent de senaste fem åren  

Bolag Kapital (%) Röster (%) Tidsperiod 

BitMED AB 100 100 Pågående 

 

Tvångslikvidation och konkurs 

Marco Baroni har under de senaste fem åren inte varit inblandad i konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning. 
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Patrick Greatrex – Verkställande direktör 

Patrick Greatrex, född 1972, verkställande direktör i Vivoline sedan mars 2015, har 

omfattande erfarenhet från ledande befattningar inom Life Science-industrin. Patrick 

Greatrex har tidigare bland annat varit VD på CMC Contrast AB, VD på CombiGene AB, vice 

VD på Glycorex Transplantation AB och affärsutvecklingschef på Gambro AB. Patrick 

Greatrex har en kandidatexamen i juridik och en kandidatexamen i samhällsvetenskap från 

University of Queensland i Australien, samt en Executive MBA från Lunds universitet.  

 

 

 

- Äger inga aktier i Vivoline. 

- Patrick Greatrex innehar inga teckningsoptioner i Vivoline.  

 

Bolagsengagemang de senaste fem åren  

Bolag Position Tidsperiod 

Great Rex AB Styrelseledamot Pågående 

Vivoline® Medical AB VD Pågående 

   

CMC Contrast Aktiebolag VD Under perioden avslutat 

CombiGene AB VD Under perioden avslutat 

Snäckans Montessoriförskola Ekonomisk förening Styrelsesuppleant Under perioden avslutat 

 

Delägarskap över fem procent de senaste fem åren  

Bolag Kapital (%) Röster (%) Tidsperiod 

Great Rex AB  100 100 Pågående 

 

Tvångslikvidation och konkurs 

Patrick Greatrex har under de senaste fem åren inte varit inblandad i konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning.  
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VIVOLINES MEDARBETARE 

Karolina Nilsson – Director of Research and Development 

Karolina Nilsson, född 1972, forsknings- och utvecklingschef sedan augusti 2015, har mångårig 

erfarenhet av forskning och utveckling inom både läkemedels- och medicinteknisk industri. Karolina 

Nilsson har tidigare arbetat som utvecklingschef och som global projektledare på ArjoHuntleigh 

Getinge Group, sektionschef på LabMedicin Region Skåne och som Team Manager och Senior 

Scientist på AstraZeneca. Karolina Nilsson har en magisterexamen i analytisk kemi.  

 

 

- Äger inga aktier i Vivoline. 

- Karolina Nilsson innehar inga teckningsoptioner i Vivoline.  

  

 

Anna Söderlund – Director of Sales and Clinical Affairs 

Anna Söderlund, född 1966, Director of Sales sedan 2010 och Director of Clinical Affairs sedan 2009, 

har en hälso- och sjuksköterskeutbildning från Gävle Högskola (1993). Anna Söderlund har erfarenhet 

av internationellt arbete från LMA Limited och Jolife AB, där Anna Söderlund arbetat med både 

försäljning och kliniskt arbete.  

 

 

 

 

- Äger 929 aktier direkt i Vivoline. 

- Anna Söderlund innehar 100 000 teckningsoptioner direkt i Vivoline.  

 

Jim Hansson – Production and Service Manager 

Jim Hansson, född 1974, Production and Service Manager sedan 2009, har lång erfarenhet inom det 

tekniska området som Pre-Production Engineer på Note Lund AB, Field Service Engineer på Jostra AB 

och servicetekniker på Macab AB. Jim Hansson har en gymnasieutbildning inom bland annat 

elektronisk kommunikation.  

 

 

 

 

 

- Äger inga aktier i Vivoline. 

-  Jim Hansson innehar 20 000 teckningsoptioner direkt i Vivoline.   
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Anneli Ahl – Director of Training och Marketing Manager 

Anneli Ahl, född 1954, Director of Training and Marketing Manager sedan 2011, är legitimerad 

sjuksköterska med specialistutbildning inom intensivvård, har en Master of Science examen inom 

omvårdnad samt utbildad vårdlärare. Anneli Ahl har arbetat inom Thoraxkirurgisk intensivvård och 

på Lunds universitet, men har även erfarenhet av uppstart av internationella kliniska centra från 

tidigare positioner vid ProstaLund operation AB och Bard Nordic, där Anneli Ahl arbetade som 

klinisk specialist och klinisk instruktör.  

 

 

 

- Äger 857 aktier direkt i Vivoline. 

- Anneli Ahl innehar 65 000 teckningsoptioner direkt i Vivoline.  

  

 

Peter Sebelius – Director of Quality Assurance and Regulatory Affairs 

Peter Sebelius, född 1973, är kvalitetschef och ansvarig för regulatoriska frågor sedan 2015 och har 

tidigare varit VD för Vivoline. Peter Sebelius arbetar deltid som konsult i Vivoline. Peter Sebelius 

har arbetat i ledande befattningar inom medicintekniska företag de senaste 15 åren och har 

erfarenhet av ledning, projektledning och kvalitetsstyrning. Peter Sebelius har två Bachelor of 

Science-examen, en i teknik och en i organisation och ledning. Peter Sebelius har bland annat fått 

det stora designpriset för utvecklingen av den mekaniska bröstkompressorn LUCASTM via Jolife AB 

(nuvarande Physio-Control Inc.) där han var teknisk chef och delägare. Jolife AB såldes till 

Medtronic 2011.  

 

- Äger 31 206 aktier direkt och 800 aktier indirekt via närstående i Vivoline. 

- Peter Sebelius innehar 100 000 teckningsoptioner direkt i Vivoline. 

 

 

Hans Liljenborg – Finance Manager 

Hans Liljenborg, född 1958, Finance Manager och HR-ansvarig sedan 2008, driver sitt eget 

konsultbolag ADAYS AB och är ekonomiansvarig på Physio-Control Inc:s svenska verksamhet 

(tidigare Jolife AB). Hans Liljenborg arbetar deltid som konsult i Vivoline.  Hans Liljenborg har 

tidigare varit bland annat CFO på Quickcool AB och Pharma Visions Systems AB. Hans Liljenborg 

har flerårig erfarenhet från redovisningsbranschen.  

 

 

 

 

 

- Äger 400 aktier direkt i Vivoline. 

- Hans Liljenborg innehar 65 000 teckningsoptioner direkt i Vivoline.  
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ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 

Revisor 

Tomas Ahlgren 

Mazars SET Revisionsbyrå AB 

Kungsgatan 6, 211 49 MALMÖ 

Ahlgren är auktoriserad revisor och medlem i FAR, branschorganisationen för revisorer och rådgivare. Ahlgren har varit 

Bolagets revisor under samtliga år som omfattas av den historiska finansiella informationen (2012, 2013, 2014). 

Medelantalet anställda  

 2014 2013 2012 

Kvinnor 4 3 3 

Män 3 3 3 

Totalt 7 6 6 

 

Ersättning till styrelse och ledande befattningshavare under 2014 

Namn Styrelse 

arvode 

Grundlön Styrelse 

arvode 

faktura 

Rörlig 

ersättning 

Konsult-

ersättning 

Övriga 

förmåner 

Pensions-

kostnader 

Summa 

Christian W. 

Jansson,  

Styrelseordförande 

- - - - - - - 0 

Nils Gyllenkrok, 

ledamot 

- - - - 2 400 0001 - - 2 400 000 

Stig Steen, ledamot - - - - 2 400 0001 - - 2 400 000 

Marco Baroni, 

ledamot 

- - 60 000 - - - - 60 000 

Peter Sebelius 

(tidigare VD) 

- - - - 928 2432 - - 928 243 

Andra ledande 

befattningshavare 

- 1 134 000 - 19 038 285 8643 - 217 788 1 656 690 

Totalt 0 1 134 000 60 000 19 038 3 614 107 0 217 788 5 044 933 

1 Under år 2014 utbetalades 2,4 MSEK till Igelösa Life Science AB i enlighet med utvecklingsavtalet som beskrivs i avsnittet ”väsentliga avtal”.  
2 Under år 2014 utbetalades cirka 0,9 MSEK i form av konsultarvode till Gantus AB 
3 Under år 2014 utbetalades cirka 0,3 MSEK i form av konsultarvode till ADAYS AB 

 

Till styrelsen utgår arvode enligt bolagsstämmans beslut. Årsstämman 2014 beslutade att arvode ska utgå med 60 kSEK till 

varje styrelseledamot som inte är anställd i Vivoline eller huvudägare i Bolaget (innebärande att styrelsearvode endast utgår 

till Marco Baroni). Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön eller 

konsultarvode och övriga förmåner.  

Ersättning till tidigare verkställande direktör utgår i enlighet med ett konsultavtal mellan Vivoline och Gantus AB. Enligt avtalet 

finns en uppsägningstid om nio månader från Bolagets sida och sex månader från Gantus AB:s sida. Under uppsägningstiden 

ska ersättning och andra förmåner utgå oförändrat, dock att ersättningen får uppgå till lägst 75 kSEK per månad. Ersättning 

till övriga ledande befattningshavare utgörs av grundlön eller konsultarvode och övriga förmåner. Det finns inte några 

bonusavtal, kontrakterade avgångsvederlag eller därmed jämställda ersättningar till styrelseledamöter och ledande 

befattningshavare. Det finns inte heller några villkorade eller uppskjutna ersättningar eller naturaförmåner att redovisa och 

inte heller några avsatta eller upplupna belopp för pensioner eller liknande förmåner efter avträdande från tjänst.  
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Styrelsens arbetsformer 

- Samtliga ledamöter är valda till och med nästa årsstämma. En styrelseledamot äger rätt att när som helst frånträda 

sitt uppdrag. 

- Styrelsens arbete följer styrelsens fastställda arbetsordning. Verkställande direktörens arbete regleras genom 

instruktioner för VD. Såväl arbetsordning som instruktioner fastställs årligen av Bolagets styrelse. 

- Frågor som rör revisions- och ersättningsfrågor beslutas direkt av Bolagets styrelse. 

- Bolaget är inte skyldigt att följa svensk kod för bolagsstyrning och har heller inte frivilligt förpliktigat sig att följa  

denna. 

Komplettering av styrelse 

För att skapa en god framtida utveckling i Vivoline är det huvudägarnas avsikt att under 2016 förändra och komplettera 

styrelsen med styrelseledamöter som besitter kompetens och erfarenhet av att ta utvecklingsbolag från utvecklingsstadiet 

till kommersialiseringsstadiet, från såväl regionala- som globala lanseringar av MedTech-produkter. 

Tvister och rättsliga processer 

Under hösten 2013 stämde Xvivo Perfusion AB (publ) Vivoline inför Lunds tingsrätt med yrkande om rätt till tre 

patent/patentansökningar som tillhör Vivoline och som avser uppfinningar gjorda av Stig Steen.  

I februari 2015 träffades en uppgörelse mellan Xvivo Perfusion AB och Vivoline innebärande bland annat att Xvivo Perfusion 

AB återkallade sin talan vid Lunds tingsrätt och ersatte Vivoline för rättegångskostnader med ett belopp om cirka 1,6 MSEK. 

Genom uppgörelsen är parternas mellanhavanden i anledning av tvisten slutligt reglerade. Uppgörelsen begränsar inte 

Vivolines rätt till patenten/patentansökningarna.  

Utöver ovanstående beskrivna tvist har Vivoline inte varit part i några rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden (inklusive 

ännu ej avgjorda ärenden och sådana som Vivoline är medveten kan uppkomma) under de senaste 12 månaderna, som 

nyligen haft eller skulle kunna ha betydande effekt på Vivolines finansiella ställning.  

Transaktioner med närstående 

Bolaget har inte lämnat lån, ställt garantier eller ingått någon borgensförbindelse till eller till förmån för någon av 

styrelseledamöterna, ledande befattningshavare eller för revisorn i Bolaget. Som framgår i avsnittet ”Väsentliga avtal” har 

Bolaget ingått avtal med Igelösa Life Science AB (som ägs av styrelseledamöterna Stig Steen och Nils Gyllenkrok). År 2012, 

2013 och 2014 uppgick ersättningen till Igelösa Life Science AB till 2,4 MSEK årligen.   

Vivoline har under 2012 och 2013 haft utestående lån från Fata Morgana AB (som indirekt ägs av styrelseordförande Christian 

W. Jansson) och Blue Water Systems AB (som ägs till hälften av styrelseordförande Christian W Jansson). Lånen från Fata 

Morgana AB uppgick vid utgången 2012 till 1,3 MSEK och till 2,4 MSEK vid utgången av 2013. Vid utgången av 2012 uppgick 

lånen från Blue Water Systems AB till cirka 743 kSEK och till 746 kSEK vid utgången av 2013. Lånen reglerades genom en 

kvittningsemission enligt beslut vid Vivolines årsstämma den 2 juni 2014. Under 2014 har Fata Morgana beviljat Vivoline nya 

lån om totalt 6 MSEK. Lån och upplupna räntor har återbetalats i sin helhet i samband med den företrädesemission som 

Bolaget genomförde under hösten 2014.  

Konsultkostnader för tidigare verkställande direktör och övrigt utvecklingsarbete har utbetalats till Gantus AB, ett helägt 

bolag av Peter Sebelius, om totalt 928 243 SEK år 2014. VD-kostnader till Gantus AB för 2013 uppgick till 574 101 SEK och 

under 2012 till 442 949. Styrelseledamot Marco Baroni har via det helägda bolaget BitMED AB fakturerat styrelsearvode om 

totalt 60 000 SEK under 2014 i enlighet med bolagsstämmans beslut. Vivoline har ingått konsultavtal med ADAYS AB, som 

innehas av Hans Liljenborg, avseende tillhandahållande av konsulttjänster åt Vivoline. Ersättning till ADAYS AB uppgick till 228 

kSEK under 2013 och år 2014 till 286 kSEK. Konsultkostnader för nuvarande verkställande direktör utgår i enlighet med 

konsultavtal mellan Vivoline och Great Rex AB. För 2015 uppgår VD-kostnaden till cirka 130 kSEK per månad. Samtliga 

transaktioner med närstående har skett på marknadsmässiga villkor. Härutöver har inga transaktioner med närstående 

förekommit.  

Finansiell rådgivare 

I samband med emissionen som beskrivs i detta prospekt är Sedermera Fondkommission finansiell rådgivare till Vivoline. 

Sedermera Fondkommission är en bifirma till ATS Finans AB. Sedermera Fondkommission har biträtt Vivoline vid 
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upprättandet av detta prospekt. Styrelsen i Vivoline är ansvarig för innehållet, varpå Sedermera Fondkommission och ATS 

Finans AB friskriver sig från allt ansvar i förhållande till aktieägare i Vivoline samt avseende andra direkta eller indirekta 

konsekvenser till följd av beslut om investering eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i prospektet. 

Sedermera Fondkommission agerar även emissionsinstitut i samband med emissionen.  

Vinstutdelning och rösträtt m.m.  

Bolagets samtliga aktier berättigar till utdelning. Vinstutdelning för aktier som nyemitteras i emissionen som beskrivs i detta 

prospekt ska utgå på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i den av Euroclear Sweden AB 

förda aktieboken. Utdelningen är inte av ackumulerad art. Rätt till utdelning tillfaller placerare som på avstämningsdag för 

vinstutdelning är registrerade som aktieägare i Bolaget. Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda 

förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och utbetalning av eventuell vinstutdelning är avsedd att ske via Euroclear 

Sweden AB på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. Fordran på vinstutdelning preskriberas efter tio år. Utdelning 

tillfaller Bolaget efter preskription. Aktieägarnas rättigheter kan endast ändras i enlighet med de förfaranden som anges i 

aktiebolagslagen (2005:551).   

Alla aktier medför lika rätt till vinstutdelning samt till eventuellt överskott vid avveckling genom likvidation eller konkurs. Vid 

årsstämma ger varje aktie i Bolaget en röst och varje röstberättigad får rösta för sitt fulla antal aktier utan begränsning. Alla 

aktier ger aktieägare samma företrädesrätt vid emission av teckningsoptioner och konvertibler till det antal aktier som de 

äger.    

Enligt aktiebolagslagen har en aktieägare som direkt eller indirekt innehar mer än 90 procent av aktiekapitalet i ett bolag rätt 

att inlösa resterande aktier från övriga aktieägare i Bolaget. På motsvarande sätt har en aktieägare vars aktier kan bli föremål 

för inlösen rätt till sådan inlösen av majoritetsaktieägaren. Aktierna som nyemitteras i emissionen som beskrivs i detta 

prospekt är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Aktierna som 

nyemitteras i emissionen som beskrivs i detta prospekt är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, 

inlösenrätt eller lösningsskyldighet.   

Bolaget omfattas av Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler (”Regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende 

aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar”). Enligt dessa regler är en aktieägare skyldig att 

offentligt erbjuda sig att förvärva alla övriga aktier i ett bolag för det fall att aktieägarens innehav av aktier med rösträtt 

uppnår 30 procent.   

Bolaget kan komma att genomföra kontantemission såväl med som utan företräde för befintliga aktieägare. Om Bolaget 

beslutar att genom kontantemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare ge ut nya aktier, ska ägare av aktier äga 

företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger.   

Det föreligger inga rättigheter, förutom rätt till aktieutdelning, att ta del av Bolagets vinster. Bolaget har hittills inte lämnat 

någon utdelning. Det finns heller inga garantier för att det för ett visst år kommer att föreslås eller beslutas om någon 

utdelning i Bolaget. Bolaget planerar inte att lämna någon utdelning under den närmaste tiden. Förslag på eventuell framtida 

utdelning kommer att beslutas av styrelsen i Vivoline och därefter framläggas för beslut på årsstämma. Bolaget har ingen 

utdelningspolicy.  

Intressen i Vivoline  

Sedermera Fondkommission (”Sedermera”) är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Bolaget i samband med 

emissionen som beskrivs i detta prospekt. Sedermera äger inga aktier i Bolaget men kan komma att teckna aktier i emissionen 

som beskrivs i detta prospekt på samma villkor som övriga tecknare.  

Bolagets huvudägare Carl Westin Ltd har i den aktuella emissionen lämnat teckningsförbindelse. Lämnade 

teckningsförbindelser beskrivs närmare under avsnittet ”Teckningsförbindelser och garantiteckning” i detta prospekt. Vidare 

äger styrelseledamöter i Vivoline aktier i Bolaget. Aktieinnehav för respektive person presenteras närmare under avsnittet 

”Styrelse och ledande befattningshavare” i detta prospekt.  



 

53 

    

I samband med emissionen som beskrivs i detta prospekt har Vivoline tecknat avtal om garantiteckning med ett antal så 

kallade garantitecknare. Enligt dessa avtal ska premieersättning utgå till garantitecknare. För mer detaljerad information om 

dessa avtal hänvisas till avsnittet ”Teckningsförbindelser och garantiteckning” i detta prospekt.     

Vivoline har ett forsknings- och utvecklingsavtal med Igelösa Life Science AB som kontrolleras av styrelsemedlemmar. Se 

ytterligare information i avsnittet ”Väsentliga avtal”. Detta medför en potentiell intressekonflikt. Innan fakturor betalas av 

Vivoline skall dessa godkännas i enlighet med Bolagets riktlinjer för godkännande av fakturor.   

Styrelseledamot Stig Steen har forskningsanslag för vilka han köper timmar från Vivoline till självkostnadspris för hjälp med 

viss utveckling främst på området hjärta. Stig Steen erhåller även royaltys från Xvivo Perfusion AB på försäljningen av STEEN 

SolutionTM vilket innebär en potentiell intressekonflikt. Royaltyavtalet slöts ursprungligen 1998, dvs. samma år som Igelösa 

Life Science AB grundades.  Detta ska dock sättas i relation till de större positiva värden som Stig Steen kan tillföras genom 

Vivoline.   

Det föreligger utöver ovan samt vad som beskrivs under ”Transaktioner med närstående” enligt styrelsens bedömning inte 

någon intressekonflikt inom förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan eller hos andra personer i ledande befattningar i 

Vivoline och det finns inte heller några andra fysiska eller juridiska personer som är inblandade i emissionen som har 

ekonomiska eller andra relevanta intressen i Vivoline.  

Tillgängliga handlingar  

Bolaget håller följande handlingar tillgängliga under detta dokuments giltighetstid: 

- Stiftelseurkund 

- Bolagsordning 

- Historisk finansiell information 

- Årsredovisningar (2012, 2013, 2014) som via hänvisning införlivats till detta prospekt 

- Delårsrapport för perioden 2015-01-01 – 2015-09-30 

Handlingarna finns på Bolagets huvudkontor med adress Propellervägen 16, 224 78 Lund.  

Övrigt  

- Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare kan nås via Bolagets adress: Propellervägen 16, 224 78 

Lund.  

 

- Det finns inga familjeband mellan styrelseledamöter och ledande befattningshavare.  

 

- Det finns inga avtal mellan Bolaget och någon styrelsemedlem eller ledande befattningshavare som ger denne rätt 

till någon förmån efter det att uppdraget avslutats utöver vad som framgår under rubriken ”Ersättning till styrelse 

och ledande befattningshavare”.  

 

- Christian W. Jansson har under de senaste fem åren varit inblandad i konkurs i AnSa Protection Aktiebolag. 

Härutöver har ingen styrelsemedlem eller den verkställande direktören under de senaste fem åren varit inblandad 

i konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning.  

 

- Ingen av styrelsens ledamöter eller ledande befattningshavare har dömts i bedrägerirelaterade mål under de 

senaste fem åren och har heller inte haft näringsförbud under de senaste fem åren. Det finns inga anklagelser 

och/eller sanktioner från bemyndigade myndigheter (däribland godkända yrkessammanslutningar) mot styrelsens 

ledamöter eller Bolagets ledande befattningshavare. Styrelsens ledamöter eller Bolagets ledande 

befattningshavare har inte förbjudits av domstol att ingå som medlem av förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan 

eller från att ha ledande eller övergripande funktioner under åtminstone de senaste fem åren.  

 

- Utöver vad som anges i ”Väsentliga avtal” och ”Intressen i Vivoline” förekommer inga särskilda överenskommelser 

med större aktieägare, kunder, leverantörer, förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan eller andra parter där 

styrelsemedlemmar eller andra ledande befattningshavare ingår i.  
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- Det finns inga särskilda system för personalens förvärv av aktier eller liknande.  

 

- Personer i förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan eller styrelseledamöter och ledande befattningshavare med 

aktieinnehav har inte beslutat att begränsa sina möjligheter att avyttra aktier, avstå rösträtt eller på något annat 

sätt begränsat möjligheterna att fritt förfoga över egna aktier.   

 

- Vid årsstämma den 28 februari 2013 beslutades om utfärdande av högst 504 500 teckningsoptioner i ett 

optionsprogram till anställda (se ”Utestående teckningsoptioner”). Härutöver finns inga särskilda system för 

personalens förvärv av aktier eller liknande.  

 

- Utöver tvisten med Xvivo Perfusion AB som beskrivits i avsnittet ”Tvister och rättsliga processer” har Bolaget inte 

varit part i några rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden (inklusive ännu icke avgjorda ärenden eller sådana 

som styrelsen i Bolaget är medveten om kan uppkomma) under de senaste tolv månaderna, och som nyligen haft 

eller skulle kunna få betydande effekter på Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet.  

 

- Styrelsen bedömer att Bolagets nuvarande försäkringsskydd är tillfredsställande, med hänsyn till verksamhetens 

art och omfattning.  
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AKTIEKAPITAL  

- Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 006 294,52 SEK och högst 4 025 178,08 SEK.  

- Antalet aktier ska vara lägst 4 574 066 och högst 18 296 264.  

- Registrerat aktiekapital är 1 006 294,52 SEK.  

- Kvotvärde är 0,220 SEK.  

- Aktierna har emitterats enligt Aktiebolagslagen och är utgivna i svenska kronor. Samtliga aktier är emitterade och 

fullt inbetalda. 

- Det finns ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en 

röst på bolagsstämman. En aktie är lika med en röst. 

- Bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB), Box 7822, 103 97 Stockholm. Aktieägare i Bolaget 

erhåller inga fysiska aktiebrev. Samtliga transaktioner med Bolagets aktier sker på elektronisk väg genom behöriga 

banker och värdepappersförvaltare. Aktier som nyemitteras kommer att registreras på person i elektroniskt format. 

- Emissionsinstitut och kontoförande institut är Sedermera Fondkommission med adress Importgatan 4, 262 73 

Ängelholm. 

- Aktiens ISIN-kod är SE0006764387. 

Aktiekapitalets utveckling 

År Händelse Kvotvärde Ökning av 

antalet aktier 

Ökning av 

aktiekapital 

Totalt antal 

aktier 

Totalt 

aktiekapital 

2008 Nybildning 0,10 1 000 000 100 000,00 1 000 000 100 000,00 

2008 Nyemission 0,10 111 111 11 111,00 1 111 111 111 111,00 

2009 Nyemission 0,10 138 889 13 889,00 1 250 000 125 000,00 

2009 Nyemission 0,10 178 571 17 857,10 1 428 571 142 857,10 

2010 Nyemission 0,10 238 095 23 809,50 1 666 666 166 666,60 

2012 Nyemission 0,10 416 666 41 666,60 2 083 332 208 333,20 

2013 Kvittningsemission 0,10 104 166 10 416,60 2 187 498 218 749,80 

2013 Kvittningsemission 0,10 109 409 10 940,90 2 296 907 229 690,70 

2013 Fondemission 0,23 - 275 628,84 2 296 907 503 319,54 

2013 Aktieuppdelning 5:1 0,044 9 187 628 - 11 484 535 503 319,54 

2013 Nyemission 0,044 2 740 000 120 560,00 14 224 535 625 879,54 

2013  Inlösen teckningsoption 0,044 17 600 774,40 14 242 135 626 653,94 

2014 Inlösen teckningsoption 0,044 965 985 42 503,34 15 208 120 669 157,28 

2014 Kvittningsemission 0,044 801 110 35 248,84 16 009 230 704 406,12 

2014 Nyemission 0,044 6 861 096 301 888,22 22 870 326 1 006 294,34 

2015 Nyemission 0,044 4 0,18 22 870 330 1 006 294,52 

2015 Sammanläggning 1:5 0,220 -18 296 260 - 4 574 066 1 006 294,52 

2015 Emission1 0,220 6 098 752 1 341 725,44 10 672 818 2 348 019,96 

2016 Teckningsoptioner (TO 2)2 0,220 3 811 720 838 578,40 14 484 538 3 186 598,36 

2015 Övertilldelningsoption3 0,220 730 000 160 600,00 15 214 538 3 347 198,36 

2015 Optioner via 

övertilldelningsoption4 

0,220 456 250 100 375,00 15 670 788 3 447 573,36 

1 Under förutsättning av fulltecknad emission. 
2 Under förutsättning av fulltecknad emission samt fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2. 
3 Under förutsättning av fulltecknad emission samt fullt nyttjande av övertilldelningsoption. 
4 Under förutsättning av fullt nyttjande av övertilldelningsoption och därefter fullt nyttjande av till övertilldelningsoption vidhängande 

teckningsoptioner. 

 

Antal utestående aktier per 2014-01-01:  14 242 135 aktier. 

Antal utestående aktier per 2014-12-31:  22 870 326 aktier. 

Antal utestående aktier per 2015-08-31:  4 574 066 aktier. 
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Utestående teckningsoptioner  

Vid årsstämman den 28 februari 2013 beslutades om ett optionsprogram till anställda. Teckningsoptionerna (504 500 stycken) 

kan under nyttjandeperioden, från och med den 1 april 2016 till och med den 20 september 2016, nyttjas för teckning av 

nyemitterade aktier i Bolaget. Teckningsoptionerna ska dock kunna nyttjas vid eventuell tidigare tidpunkt till följd av fusion, 

tvångsinlösen av aktier, likvidation m.m. Efter omräkning till följd av företrädesemission och sammanläggning av aktier ger 

varje teckningsoption rätt att teckna 0,2 aktier till en teckningskurs om 35,30 kronor per aktie. Vid fullt nyttjande av 

teckningsoptionerna utges 100 900 nya aktier och Bolagets aktiekapital ökar med 22 198 SEK. Teckningsoptionerna är föremål 

för sedvanliga omräkningsvillkor i samband med emissioner m.m. Fullt nyttjande av utestående teckningsoptioner ökar 

antalet aktier med 100 900 stycken, vilket medför en procentuell utspädning om cirka 0,9 procent, under förutsättning att nu 

aktuell emission genomförs och fulltecknas samt att det inte sker några andra förändringar avseende aktiekapitalet innan 

teckningsoptioner nyttjas. 

Regelverk 

Bolaget avser att följa alla lagar, författningar och rekommendationer som är tillämpliga på bolag som är listade på Nasdaq 

First North i Stockholm. Utöver First North Nordic Rulebook gäller bland annat följande regelverk i relevanta delar: 

- Aktiebolagslagen  

- Lagen om handel med finansiella instrument 
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ÄGARFÖRHÅLLANDEN 

Ägarförteckning med ägare över fem procent av antalet aktier i Vivoline per den 24 september 2015 

Aktieägare Antal aktier Röster, % Kapital, % 

Carl Westin Ltd* 974 285 21,3 21,3 

Happy Land Holding AB 974 284 21,3 21,3 

Igelösa Life Science AB** 943 057 20,4 20,4 

Övriga ägare, ca 320 st. 1 682 440 37,0 37,0 

 4 574 066 100,0  100,0 

*Ägs till 100 procent av styrelseordförande Christian W. Jansson. 

**Ägs till 80 procent av styrelseledamot Stig Steen och till 20 procent av styrelseledamot Nils Gyllenkrok.  

Huvudägarna Happy Land Holding, Carl Westin Ltd och Igelösa Life Science AB äger tillsammans cirka 63,0 procent av röster 

och kapital i Vivoline. Det finns inga avtal eller andra överenskommelser som reglerar att aktieägare inte kan slå sig samman 

och gemensamt påverka beslut i Bolaget. Därmed finns det inga garantier för att sådan eventuell uppkommen kontroll inte 

kan komma att missbrukas. 

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner   

Vid årsstämman den 26 maj 2015 beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa 

årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av 

konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning 

eller annat villkor. Antalet aktier som ska kunna emitteras (alternativ tillkomma genom konvertering av konvertibler eller 

utnyttjande av teckningsoptioner) ska sammanlagt högst uppgå till 508 000 stycken. Utspädningen kan, vid fullt utnyttjande 

av bemyndigandet uppgå till högst cirka 10 procent.    

Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital, att kunna genomföra och finansiera företagsförvärv samt att 

möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. I den mån bemyndigandet utnyttjas 

för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen vara marknadsmässig. 

Utspädning 

Initial utspädning vid fulltecknad emission 

Vid fulltecknad initial emission ökar antalet aktier med 6 098 752. Det medför en procentuell utspädning (emitterade 

aktier/totalt nytt antal aktier) av aktiekapitalet om cirka 57,1 procent för befintliga aktieägare som inte tecknar aktier i 

emissionen som beskrivs i detta prospekt. Vid fullt nyttjad övertilldelningsoption ökar antalet aktier med ytterligare 730 000 

stycken, vilket motsvarar ytterligare utspädning om cirka 4,8 procent för de som inte tecknar i emissionen.  

Ytterligare utspädning vid fullt nyttjande av teckningsoptioner 

Härutöver emitteras vidhängande teckningsoptioner av serie TO 2 som vid fullt nyttjande genererar en ökning om 3 811 720 

aktier. Under förutsättning av fulltecknad emission, fullt nyttjande av teckningsoptioner och att det inte sker några andra 

förändringar avseende aktiekapitalet innan teckningsoptioner nyttjas kommer detta att motsvara en utspädning om 

ytterligare cirka 26,3 procent för de som inte tecknar i emissionen. Vid fullt nyttjad övertilldelningsoption kan antalet aktier 

via nyttjande av ytterligare teckningsoptioner öka antalet aktier med ytterligare 456 250 stycken, vilket medför ytterligare 

utspädning om högst cirka 2,9 procent för de som inte tecknar i emissionen. 

Övrigt  

- Utöver tidigare angivna optionsprogram, bemyndigande och emissionsbeslutet avseende aktuell emission finns det 

inga rättigheter eller skyldigheter angående beslutad men ej genomförd ökning av aktiekapitalet eller åtagande om 

att öka aktiekapitalet. 
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- Utöver det optionsprogram som beskrivs under rubriken ”Utestående teckningsoptioner” finns inga utestående 

optioner vid upprättandet av detta prospekt. Såvitt styrelsen känner till föreligger inte heller några aktieägaravtal 

mellan Bolagets ägare. Det finns inte heller några konvertibla eller utbytbara värdepapper eller värdepapper 

förenade med rätt till teckning av annat värdepapper. 

 

- Under de senaste och nuvarande räkenskapsåret har inga uppköpsbud lagts av någon tredje part.  

 

- Samtliga värdepapper som erbjuds i denna emission kommer att nyemitteras. Det finns därför inga fysiska eller 

juridiska personer som erbjuder sig att sälja värdepapper i denna emission.   

 

- Bolaget har i dagsläget inte utsett någon likviditetsgarant. 

 

- Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. 
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VILLKOR OCH ANVISNINGAR 

Erbjudandet  

Extra bolagsstämma i Vivoline® Medical AB beslutade den 9 november 2015 att godkänna styrelsens beslut från 21 oktober 

2015 om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 6 098 752 aktier och 3 811 720 

teckningsoptioner av serie TO 2. Emissionskursen per unit är 32,80 SEK, d.v.s. 4,10 SEK per aktie och teckningsoptionerna 

emitteras vederlagsfritt. Även allmänheten ges rätt att teckna aktier och teckningsoptioner i emissionen. Nedan anges villkor 

och anvisningar för erbjudandet. 

 

Företrädesrätt till teckning  

De som på avstämningsdagen den 13 november 2015 är registrerade som aktieägare i Vivoline® Medical äger företrädesrätt 

att teckna aktier och teckningsoptioner. För varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Innehav av sex (6) uniträtter berättigar 

till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av åtta (8) nya aktier och fem (5) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 2. 

Innehav av en (1) teckningsoption TO 2 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie. 

  

Avstämningsdag  

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) för fastställande av vem som ska erhålla teckningsrätter (enligt 

Euroclear kallade ”uniträtter”) i emissionen var den 13 november 2015. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att 

erhålla uniträtter var den 11 november 2015 och första dag exklusive rätt att erhålla uniträtter var den 12 november 2015.   

 

Uniträtter  

Aktieägares företrädesrätt utövas med stöd av uniträtter. Den som är registrerad som aktieägare på avstämningsdagen den 

13 november 2015 erhåller en (1) uniträtt för varje befintlig aktie. För teckning av en (1) unit erfordras sex (6) uniträtter.   

 

För att inte värdet på erhållna uniträtter ska gå förlorade måste aktieägaren antingen teckna units med stöd av uniträtter i 

Vivoline® Medical senast den 3 december 2015 eller sälja uniträtterna senast den 1 december 2015.   

 

Handel med uniträtter  

Handel med uniträtter kommer att ske på NASDAQ OMX First North (”First North”) under perioden 19 november – 1 

december 2015.  

 

Teckningskurs  

Teckningskursen uppgår till 32,80 SEK per unit, dvs. 4,10 SEK per aktie. Courtage utgår ej.  

 

Teckningstid  

Teckning av units ska ske på nedan angivet sätt under perioden från och med den 19 november – 3 december 2015. 

  

Observera att teckning av units ska ske senast kl. 15.00 den 3 december 2015. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade 

uniträtter ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade uniträtter kommer därefter, utan avisering från Euroclear, att 

avregistreras från aktieägarens VP-konto.  

 

Styrelsen för Vivoline® Medical äger rätt att förlänga den tid under vilken anmälan om teckning och betalning kan ske. 

Meddelande om detta kommer i så fall att ske senast den 3 december 2015. Styrelsen i Vivoline® Medical har inte förbehållit 

sig rätten att dra in erbjudandet permanent eller tillfälligt. Det är inte heller möjligt att dra tillbaka erbjudandet efter det att 

handel med värdepappren inletts.  

   

Information till direktregistrerade aktieägare  

De som på avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken erhåller förtryckt 

emissionsredovisning med bifogad inbetalningsavi samt folder innehållande en sammanfattning av villkor för emissionen och 

hänvisning till fullständigt prospekt. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna uniträtter 

och det hela antalet units som kan tecknas.  
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Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken förda förteckningen över panthavare m.fl. erhåller inte någon 

emissionsredovisning utan underrättas separat. Någon separat VP-avi som redovisar registrering av uniträtter på aktieägares 

VP-konto kommer ej att skickas ut. 

 

Information till förvaltarregistrerade aktieägare  

Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare erhåller varken emissionsredovisning eller 

särskild anmälningssedel, dock utsändes folder innehållande en sammanfattning av villkor för emissionen och hänvisning till 

fullständigt prospekt. Teckning och betalning ska ske i enlighet med instruktioner från respektive bank eller 

fondkommissionär. 

 

Teckning och betalning med stöd av uniträtter – direktregistrerade aktieägare 

Anmälan om teckning med stöd av uniträtter ska ska ske genom samtidig kontant betalning. Betalning ska vara Sedermera 

Fondkommission den 3 december 2015. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. 

Anmälningssedlar som sänds med post bör avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Kontant betalning med företrädesrätt 

utgör även en fullmakt för emissionsinstitutet att underteckna teckningslista avseende den del av uniten som utgörs av 

teckningsoptioner.  

 

Teckning och betalning ska ske i enlighet med något av nedanstående alternativ:  

 

1. Förtryckt inbetalningsavi från Euroclear  

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna uniträtter utnyttjas för teckning av units ska den förtryckta inbetalningsavin 

från Euroclear användas som underlag för anmälan om teckning genom betalning. Den särskilda anmälningssedeln I ska 

därmed inte användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. Anmälan är bindande.  

 

2. Särskild anmälningssedel I 

I det fall uniträtter förvärvas eller avyttras eller om aktieägaren av andra skäl avser att utnyttja ett annat antal uniträtter än 

vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear, ska särskild anmälningssedel I användas. Anmälan om 

teckning genom betalning ska ske i enlighet med de instruktioner som anges på den särskilda anmälningssedeln I. Den 

förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska därmed inte användas. Särskild anmälningssedel I kan beställas från Sedermera 

Fondkommission via telefon eller e-post.  

 

Ifylld särskild anmälningssedel I ska vara Sedermera Fondkommission tillhanda på nedanstående adress, fax eller e-post 

senast kl. 15.00 den 3 december 2015. Endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. Vid flera inlämnade 

anmälningssedlar gäller den senast inkomna. Ofullständigt eller felaktigt ifylld särskild anmälningssedel I kan komma att 

lämnas utan avseende. Anmälan är bindande. I det fall ett för stort belopp betalas in av en tecknare kommer Vivoline® 

Medical att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas.  

 

Teckning utan stöd av uniträtter  

För det fall inte samtliga units tecknas med företrädesrätt enligt ovan skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta 

belopp, besluta om tilldelning av units till annan som tecknat units utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning 

mellan tecknare därvid skall ske.  

 

I första hand skall tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till sådana tecknare som även tecknat units 

med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till 

dessa inte kan ske fullt ut, skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats för teckning av units 

och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 

 

I andra hand skall tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till andra som tecknat utan stöd av uniträtter, 

och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som var 

och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 

 

I tredje hand skall tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till emissionsgaranterna i förhållande till 

storleken av de ställda garantiåtagandena, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 
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Teckning av units utan företräde ska ske under samma period som teckning av units med företrädesrätt, det vill säga från och 

med den 19 november – 3 december 2015. Anmälan om teckning utan stöd av uniträtter ska göras på avsedd särskild 

anmälningssedel II. Sådan anmälningssedel kan erhållas från Sedermera Fondkommission på nedanstående adress, hemsida 

eller telefonnummer, på Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se) eller på Bolagets hemsida 

(www.vivoline.se). 

 

Ifylld särskild anmälningssedel II ska vara Sedermera Fondkommission tillhanda på nedanstående adress, fax eller e-post 

senast kl. 15.00 den 3 december 2015. Endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. Vid flera inlämnade 

anmälningssedlar gäller den senast inkomna. Ofullständigt eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan 

avseende. Anmälan är bindande. I det fall ett för stort belopp betalas in av en tecknare kommer Vivoline® Medical att 

ombesörja att överskjutande belopp återbetalas.   

 

Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota och betalning ska ske i enlighet med anvisningarna 

på denna. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningstid och betalning ska ske senast fyra 

bankdagar därefter. De som inte tilldelats några units får inget meddelande. 

 

 

 

 

Aktieägare bosatta utanför Sverige  

Aktieägare som är bosatta utanför Sverige och som äger rätt att teckna units i emissionen kan vända sig till Sedermera 

Fondkommission på ovanstående telefonnummer för information om teckning och betalning.  

 

Observera att erbjudandet enligt Bolagets prospekt inte riktar sig till personer som är bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, 

Sydafrika, Japan, Australien eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra 

åtgärder än de som följer av svensk rätt.  

 

Betalning från utlandet ska erläggas till Sedermera Fondkommissions bankkonto hos Swedbank:  

 

BIC: SWEDSESS  

IBAN nr: SE78 8000 0816 9591 4651 2679 

 

Betald tecknad unit (BTU)  

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär upp till tre bankdagar efter 

betalning. Därefter erhåller tecknare en VP-avi med bekräftelse att inbokning av BTU har skett på tecknarens VP-konto. 

Observera att aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat via depå hos bank eller fondkommissionär delges 

information från respektive förvaltare.  

 

Handel med BTU  

Handel med BTU kommer att ske på First North från och med den 19 november 2015 fram till dess att Bolagsverket har 

registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i slutet av december 2015.  

 

 

Ifylld särskild anmälningssedel skickas eller lämnas till: 

 

Sedermera Fondkommission  Fax: +46 (0)431 - 47 17 21 

Emissionstjänster  E-post: nyemission@sedermera.se 

Importgatan 4   

SE-262 73 Ängelholm    
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Leverans av aktier och teckningsoptioner  

BTU kommer att ersättas av aktier och teckningsoptioner så snart emissionen har registrerats av Bolagsverket. Efter denna 

registrering kommer BTU att bokas ut från respektive VP-konto och ersättas av aktier och teckningsoptioner utan särskild 

avisering. I samband med detta beräknas de nyemitterade aktierna och teckningsoptionerna bli föremål för handel på First 

North.  

 

Rätt till utdelning  

Vinstutdelning för de nya aktierna ska utgå på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i den 

av Euroclear förda aktieboken. Aktier som utgivits efter nyttjande av teckningsoption av serie TO 2 medför rätt till 

vinstutdelning på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i aktieboken.  

 

Emissionsresultatets offentliggörande  
Utfallet av emissionen kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande på Bolagets hemsida, vilket beräknas ske den 

8 december, 2015.  

 

Utfall avseende slutgiltig nyttjandegrad för teckningsoptioner TO 2 beräknas ske vecka 50, 2016 genom pressmeddelande på 

Bolagets hemsida.  

 

Handel med aktier och teckningsoptioner  

Bolagets aktie är upptagen till handel på First North. Aktien handlas under kortnamnet VIVO och ISIN-kod SE0006764387. De 

nyemitterade aktierna kommer att bli föremål för handel på First North. En handelspost omfattar en (1) aktie.  

 

Vivoline® Medical har ansökt om att de nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 2 ska bli föremål för handel på First 

North från och med den 13 januari 2016. ISIN-kod för teckningsoption av serie TO 2 är SE0007703046. 

 

Övrigt 

Samtliga aktier och teckningsoptioner som erbjuds i denna nyemission kommer att nyemitteras. Det finns därför inga fysiska 

eller juridiska personer som erbjuder att sälja värdepapper i denna nyemission.  

 

Emissionsinstitut  

Sedermera Fondkommission agerar emissionsinstitut med anledning av aktuell företrädesemission samt i samband med 

emission av aktier genom teckning med stöd av teckningsoptioner TO 2. 

  

Villkor för teckningsoptioner TO 2  

Innehav av en (1) teckningsoption TO 2 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en kurs om 4,10 SEK. Teckning 

av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med 16 november 2016 till och med 7 december 2016. Detta 

ska ske genom samtidig kontant betalning senast den 7 december 2016.  

 

Anmälningssedel och instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida (www.vivoline.se) samt på 

Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se) från och med den 16 november 2016.  

 

Fullständiga villkor för teckningsoption av serie TO 2 finns att ta del av längst bak i detta prospekt.  

 

Notera att de teckningsoptioner av serie TO 2 som inte nyttjas senast den 7 december 2016 eller avyttras senast den 5 

december 2016 förfaller och kommer att rensas från VP-konto eller depå.  

 

Eventuell omräkning av teckningskurs och teckningsberättigande  

Teckningskursen respektive det antal aktier i Bolaget som teckningsoptionerna berättigar till teckning av kan komma att 

omräknas vid exempelvis fondemission eller nyemission. I det fall omräkning kommer att aktualiseras kommer Bolaget att 

via pressmeddelande offentliggöra mer information om detta på Bolagets hemsida (www.vivoline.se).  

 

Option vid överteckning  

Utöver de aktier och teckningsoptioner som omfattas av aktuell företrädesemission har styrelsen i Vivoline® Medical för 

avsikt att, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 9 november 2015, besluta om en riktad emission om 



 

63 

    

ytterligare 730 000 aktier och 456 250 teckningsoptioner av serie TO 2 – en så kallad övertilldelningsoption. Vid eventuell 

överteckning av företrädesemissionen kommer styrelsen i Vivoline® Medical genast fatta beslut om övertilldelningsoptionen. 

Tilldelning kommer vid sådant beslut, i syfte att uppnå en större ägarspridning, ske till tecknare som inte sedan tidigare äger 

aktier i bolaget. Nyttjande av övertilldelningsoptionen är villkorad av att nyemissionen övertecknas. 

 

Vid fullt nyttjande av övertilldelningsoptionen tillförs Bolaget initialt ytterligare 2 993 000 SEK. I det fall övertilldelnings-

optionen nyttjas fullt och samtliga vidhängande teckningsoptioner nyttjas tillförs Bolaget ytterligare 1 870 625 SEK.  

 

Beslut om tilldelning av units (aktier och teckningsoptioner av serie TO 2) genom övertilldelningsoptionen kommer att tas av 

styrelsen i Vivoline® Medical och teckningskursen ska vara 32,80 SEK per unit. En (1) unit består av åtta (8) nya aktier och fem 

(5) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 2. Samma villkor gällande teckningsoption av serie TO 2 som erhålls via 

övertilldelningsoptionen ska gälla som för övriga teckningsoptioner i aktuell företrädesemission. Besked om eventuell 

tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota och betalning ska ske i enlighet med anvisningarna på denna. Observera 

att inga BTU erhålls vid tilldelning genom övertilldelningsoptionen, utan aktier och teckningsoptioner av serie TO 2 levereras 

så snart registrering skett på Bolagsverket. Detta beräknas ske i slutet av december 2015. 

 

Frågor med anledning av nyemissionen kan ställas till: 

Vivoline® Medical AB   Sedermera Fondkommission  

Tel: +46 (0)46 – 261 05 50 Tel: +46 (0)431 – 47 17 00 

E-post: info@vivoline.se  E-post: nyemission@sedermera.se 

 

Prospekt finns tillgängligt via Bolagets hemsida (www.vivoline.se) samt Sedermera Fondkommissions hemsida 

(www.sedermera.se). Prospektet kan även erhållas kostnadsfritt från Vivoline® Medical. 

  

mailto:info@vivoline.se
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FINANSIELL ÖVERSIKT 

Fullständig historisk finansiell information, inklusive redovisningsprinciper och andra tilläggsupplysningar, samt 

revisionsberättelser har via hänvisning till årsredovisningar för räkenskapsåren 2012, 2013 och 2014 införlivats till detta 

prospekt. Den historiska finansiella informationen har reviderats av Vivolines revisor. Årsredovisningen för 2014 upprättas 

för första gången i enlighet med BFNAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning, vilket innebär byte av 

redovisningsprincip. Tidigare år har årsredovisningen upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och 

Bokföringsnämndens allmänna råd.  Detta har dock inte påverkat jämförbarheten med föregående år trots att Bolaget valt 

att tillämpa lättnadsreglerna för mindre företag (ÅRL 3 kap 5§ 4st) och därmed inte räknat om jämförelsetalen. 

Nedanstående finansiella information har hämtats från införlivat material och kompletterats med kassaflödesanalys och 

delårsräkenskaper för januari till och med september 2015 samt i relevanta fall jämförelser med motsvarande delårsperiod 

2014. Delårsräkenskaperna för delåret 2015 är hämtade från Bolagets delårsrapport för januari till september 2015 och är 

inte reviderad av Bolagets revisor. Eget kapital och nettoskuldsättning per den 31 augusti 2015 har upprättats i det specifika 

syftet att ingå i detta prospekt och har inte granskats av Bolagets revisor. Styrelsen försäkrar att information från referenser 

och källhänvisningar har återgivits korrekt och att – såvitt styrelsen känner till och kan försäkra genom jämförelse med annan 

information som offentliggjorts av berörd part – inga uppgifter har utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna 

informationen felaktig eller missvisande. 

Resultaträkning 

(SEK) 150101 140101 140101 130101 120101 
  150930 140930 141231 131231 121231 
  9 mån. 9 mån. 12 mån. 12 mån. 12 mån. 

          
Nettoomsättning 2 456 901 3 106 170 5 206 924 7 497 626 6 465 717 
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0 
Övriga intäkter 483 990 270 476 305 317 69 762 214 788 
Summa intäkter 2 940 891 3 376 646 5 512 241 7 567 388 6 680 505 
            
Rörelsens kostnader           
Handelsvaror -1 008 791 -1 525 382 -2 097 539 -2 767 850 -2 156 075 
Övriga externa kostnader -12 377 699 -11 047 977 -14 803 862 -8 699 314 -7 513 183 
Personalkostnader -4 841 027 -3 764 313 -5 527 648 -4 461 464 -4 118 543 
Avskrivningar och nedskrivningar av 
materiella och immateriella 
anläggningstillgångar -2 319 432 -2 310 861 

 
 

-3 078 386 

 
 

-3 072 259 

 
 

-2 979 672 
Övriga rörelsekostnader -162 032 35 562 -7 577 -98 731 -245 710 
Summa rörelsens kostnader -20 708 981 -18 612 971 -25 515 012 -19 099 618 -17 013 183 
            
Rörelseresultat -17 768 090 -15 236 325 -20 002 771 -11 532 230 -10 332 678 
            
Resultat från finansiella investeringar           
Ränteintäkter  16 788 120 204 27 677 0 
Räntekostnader  -20 761 -202 517 -248 375 -697 797 -890 523 
Resultat från finansiella investeringar -3 973 -202 397 -248 171 -670 120 -890 523 
            
Resultat efter finansiella poster -17 772 063 -15 438 722 -20 250 942 -12 202 350 -11 223 201 
            
Skatt på årets resultat 0 0 0 0 0 
            

Årets resultat -17 772 063 -15 438 722 -20 250 942 -12 202 350 -11 223 201 
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Balansräkning 

(SEK) 150930 140930 141231 131231 121231 

      

          

TILLGÅNGAR         

          

Anläggningstillgångar         

          

Immateriella anläggningstillgångar         

Balanserade utgifter forskning och 
utveckling 

 
293 495 

 
2 719 321 

 
2 112 865 

 
4 245 196 

 
6 671 022 

Patent 1 454 741 1 554 821 1 529 801 1 629 881 1 671 511 

Summa immateriella anläggningstillgångar 1 748 236 4 274 142 3 642 666 5 875 077 8 342 533 

           

Materiella anläggningstillgångar          

Inventarier, verktyg och installationer 3 281 237 2 081 593 2 972 240 1 192 795 1 739 148 

Summa materiella anläggningstillgångar 3 281 237 2 081 593 2 972 240 1 192 795 1 739 148 

           

Summa anläggningstillgångar 5 029 473 6 355 735 6 614 906 7 067 872 10 081 681 

           

Omsättningstillgångar          

           

Varulager          

Färdiga varor och handelsvaror 2 238 550 2 270 875 2 409 615 2 230 703 2 101 948 

Summa varulager 2 238 550 2 270 875 2 409 615 2 230 703 2 101 948 

           

Kortfristiga fordringar          

Kundfordringar 625 988 811 280 554 514 2 814 941 1 162 594 

Övriga fordringar 624 668 28 329 744 1 010 387 622 333 188 731 

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 

 
39 485 

 
318 125 

 
1 551 706 

 
206 111 

 
332 545 

Summa kortfristiga fordringar 1 290 141 29 459 149 3 116 607 3 643 385 1 683 870 

           

Kassa och bank 81 891 2 243 441 14 974 878 1 183 985 18 063 

           

Summa omsättningstillgångar 3 610 582 33 973 465 20 501 100 7 058 073 3 803 881 

           

SUMMA TILLGÅNGAR 8 640 055 40 329 200 27 116 006 14 125 945 13 885 562 
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Balansräkning fortsättning 

(SEK) 150930 140930 141231 131231 121231 

      

 EGET KAPITAL OCH SKULDER         
      
Eget kapital         
          
Bundet eget kapital         
Aktiekapital 1 006 295 704 406 1 006 294 626 654 208 333 
Ej registrerat aktiekapital 0 301 888 0 0 10 417 
Summa bundet eget kapital 1 006 295 1 006 294 1 006 294 626 654 218 750 
           
Fritt eget kapital          
Balanserat resultat 4 308 151 4 308 151 4 308 152 2 995 112 -7 729 578 
Överkursfond 37 504 326 37 134 660 37 504 326 13 515 390 21 947 891 
Föregående års resultat -20 250 941 0 0 0   
Periodens resultat -17 772 063 -15 438 722 -20 250 942 -12 202 350 -11 223 201 
Summa ansamlad förlust/fritt eget kapital 3 789 473 26 004 089 21 561 536 4 308 152 2 995 112 
           

Summa eget kapital 4 795 768 27 010 383 22 567 830 4 934 806 3 213 862 
           
Skulder          
           
Långfristiga skulder          
Lån 166 216 6 000 000 166 216 5 447 563 3 043 078 

Summa långfristiga skulder 166 216 6 000 000 166 216 5 447 563 3 043 078 
           
Kortfristiga skulder          
Förskott från kunder 449 400 429 435 154 719 850 940 816 000 
Checkkredit 0 0 0 0 3 017 454 
Leverantörsskulder 1 118 997 2 728 953 2 125 810 1 269 709 1 132 805 
Övriga skulder 247 231 172 231 423 874 144 683 132 943 
Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 

 
1 862 443 

 
3 988 198 

 
1 677 557 

 
1 478 244 

 
2 529 420 

      

Summa kortfristiga skulder 3 678 071 7 318 817 4 381 960 3 743 576 7 628 622 
          
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 8 640 055 40 329 200 27 116 006 14 125 945 13 885 562 
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Förändring eget kapital 

 (SEK) 150101 140101 140101 130101 120101 

 150930 140930 141231 131231 121231 

  9 mån. 9 mån. 12 mån. 12 mån. 12 mån. 

Bundet eget kapital      
Aktiekapital IB 1 006 295 626 654 626 654 218 750 177 083 
Ej registrerat aktiekapital 0  301 888 0 0 0 
Nyemission 0  77 752 379 640 132 275 41 667 
Fondemission 0  0 0 275 629 0 
Aktiekapital UB 1 006 295 1 006 294 1 006 294 626 654 218 750 
           
Fritt eget kapital          
Överkursfond IB 37 504 326 13 515 390 13 515 390 0 0 
Omföring föregående års resultat -20 250 941 -12 202 350 -13 515 390 0   
Nyemission 0 37 134 660 37 504 326 13 659 769 21 947 891 
Fondemission 0 0 0 -275 629 0 
Teckningsoptioner 0 0 0 131 250 0 
Överkursfond UB 17 253 385 38 447 700 37 504 326 13 515 390 21 947 891 
          
Balanserat resultat 4 308 151 2 995 111 4 308 151 2 995 112 -7 729 578 
Föregående års resultat 0 0 0 0   
Periodens resultat -17 772 063 -15 438 722 -20 250 942 -12 202 350 -11 223 201 
Summa -13 463 912 -12 443 611 -15 942 790 -9 207 238 -18 952 779 
           

Summa eget kapital 4 795 768  27 010 383 22 567 830 4 934 806 3 213 862 
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Kassaflödesanalys 

(SEK) 150101 140101 140101 130101 120101 

  150930 140930 141231 131231 121231 

  9 mån. 9 mån. 12 mån. 12 mån. 12 mån. 

          
Den löpande verksamheten         
Rörelseresultat efter finansiella poster -17 772 063 -15 438 722 -20 250 942 -12 202 350 -11 223 201 
Avskrivningar 2 319 432 2 310 860 3 078 385 3 072 260 2 979 672 
            
Förändring i rörelsekapital           
Förändring kortfristiga fordringar 1 826 467 -25 815 762 526 778 -1 959 515 471 472 
Förändring kortfristiga skulder -703 887 3 575 235 638 383 -3 885 047 622 971 
Förändring i lager 171 063 -40 172 -178 912 -128 755 -317 698 
            
Kassaflöde från den löpande verksamheten -14 158 988 -35 408 561 -16 186 308 -15 103 407 -7 466 784 
            
Investeringsverksamheten           
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 0 -293 495 -293 495 -58 450 0 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -734 000 -1 305 232 -2 331 924 0 -489 727 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -734 000 -1 598 727 -2 625 419 -58 450 -489 727 
            
Finansieringsverksamheten           
Långfristiga skulder 0 552 445 -5 281 347 2 404 485 -14 432 456 
Nyemission/optionslikvider 1 37 514 299 37 883 967 13 923 294 21 999 974 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 38 066 744 32 602 620 16 327 779 7 567 518 
            
Periodens kassaflöde -14 892 987 1 059 456 13 790 893 1 165 922 -388 993 
Likvida medel vid periodens början 14 974 878 1 183 985 1 183 985 18 063 407 056 

Likvida medel vid periodens slut 81 891 2 243 441 14 974 878 1 183 985 18 063 
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Nyckeltal och utvalda finansiella poster*  
(KSEK) 150101 

150930 

9 mån.* 

140101 

140930 

9 mån.* 

140101 

141231 

12 mån. 

130101 

131231 

12 mån. 

120101 

121231 

12 mån. 

Resultaträkning      

Nettoomsättning  2 457 3 106 5 207 7 498 6 466 

Summa rörelsens kostnader  -20 709 -18 613 -25 515 -19 100 -17 013 

Rörelseresultat  -17 768 -15 236 -20 003 -11 532 -10 333 

Övriga externa kostnader  -12 378 -11 048 -14 804 -8 699 -7 513 

Personalkostnader -4 841 -3 764 -5 528 -4 461 -4 119 

Periodens resultat -17 772 -15 439 -20 251 -12 202 -11 223 

Rörelsemarginal (%) Neg Neg Neg* Neg* Neg* 

Vinstmarginal (%) Neg Neg Neg* Neg* Neg* 

Balansräkning      

Immateriella 

anläggningstillgångar  

1 748 4 274  3 643 5 875 8 343 

Materiella anläggningstillgångar  3 281 2 082  2 972 1 193 1 739 

Omsättningstillgångar  3 611 33 973  20 501 7 058 3 804 

Eget kapital  4 796 27 010 22 568 4 935 3 214 

Långfristiga skulder  166 6 000 166 5 448 3 043 

Kortfristiga skulder  3 678 7 319 4 382 3 744 7 629 

Balansomslutning  8 640 40 329  27 116 14 126 13 886 

Soliditet (%) 56 67 83 35 22 

Skuldsättningsgrad 0,80 0,49 0,20* 1,86* 2,38* 

Kassa och Bank 82 2 243  14 975 1 184 18 

Kassaflödesanalys      

Kassaflöde från den löpande  

verksamheten  

-14 159 -35 409 

 

 

-16 186 

 

 

-15 103 

 

 

-7 467 

Periodens kassaflöde  -14 893 1 059 13 791 1 166 -389 

Likvida medel vid  

periodens slut  82 2 243 
14 975 1 184 18 

Nyckeltal*      

Antal aktier, periodens slut 4 574 066 16 009 230 22 870 326 14 242 135 2 187 498 

Resultat per aktie -2,14 -0,98 -0,89 -0,86 -5,13 

Genomsnittligt antal anställda, st 7 7 7 6 6 

Utdelning per aktie - - - - - 

*Har ej granskats av Bolagets revisor.  

Definitioner  

Rörelsemarginal:  Rörelseresultat dividerat med nettoomsättning/intäkter.  

Vinstmarginal:    Resultat efter finansiella poster i nettoomsättning.  

Soliditet:    Justerat eget kapital (Eget kapital adderat med 78 procent av obeskattade reserver) 

dividerat med balansomslutning.  

Skuldsättningsgrad: Skulder/Eget kapital.  

Resultat per aktie:   Beräknas på antal aktier vid periodens slut. 
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KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN 

Nettoomsättning och rörelseresultat 

Vivolines nettoomsättning uppgick till 6 466 kSEK för perioden 1 januari 2012 – 31 december 2012. Nettoomsättningen för 

samma period 2013 ökade med 1 032 kSEK till 7 498 kSEK, en ökning på cirka 16,0 procent. Ökningen kan primärt härledas 

till fler sålda maskiner av modellen Vivoline® LS1 samt engångsartiklar och utrustning. Övriga intäkter uppgick till 70 kSEK, 

jämfört med 215 kSEK 2012, och avsåg valutakursvinster. Under 2013 ökade rörelsekostnaderna med 2 086 kSEK till 19 100 

kSEK, jämfört med 17 013 kSEK under 2012. Detta resulterar i en ökning på 12,3 procent och förklaras huvudsakligen av 

kostnader relaterade till listningsarbetet och noteringen på AktieTorget samt vidare initierad vidareutveckling av Vivolines 

produkter. Bolagets rörelseresultat uppgick till -10 333 kSEK 2012, jämfört med -11 532 kSEK samma period 2013. 

Nettoomsättningen för 2014 minskade med 2 291 kSEK till 5 207 kSEK, jämfört med 7 498 kSEK samma period 2013, detta 

leder till en minskning med cirka 30,6 procent. Övriga intäkter uppgick till 305 kSEK, jämfört med 70 kSEK 2013 och avsåg rea- 

och valutakursvinster. Rörelsekostnaderna ökade med 6 415 kSEK till 25 515 kSEK, jämfört med 19 100 kSEK 2013, en ökning 

på cirka 33,6 procent. Ökningen förklaras huvudsakligen av kostnader relaterade till produktionsutvecklingen av Vivoline® 

LS2, flytten till nya lokaler och förberedelser inför tillverkning av preservationslösningar. Bolagets rörelseresultat 2014 

uppgick till -20 003 kSEK jämfört med -11 532 kSEK samma period 2013. Rörelseresultatet påverkades främst av ökade 

kostnader. 

Nettoomsättningen för perioden januari till september 2015 uppgick till 2 457 kSEK, jämfört med 3 106 kSEK samma period 

föregående år. Övriga intäkter för perioden uppgick till 484 kSEK, jämfört med 270 kSEK samma period 2014. 

Rörelsekostnaderna för januari till september 2015 ökade med 2 096 kSEK till 20 709 kSEK, jämfört med 18 613 kSEK samma 

period föregående år. Ökningen beror främst på kostnader hänförliga till den nya produktionsanläggningen samt ökade 

personalkostnader för perioden. För perioden januari till september 2015 uppgick Vivolines rörelseresultat till -17 768 kSEK, 

föregående år uppgick rörelseresultatet till -15 236 kSEK samma period.  

Tillgångar och skulder 

Vivolines balansomslutning per den 31 december 2013 uppgick till 14 126 kSEK jämfört med 13 886 kSEK den 31 december 

2012. Totala anläggningstillgångar uppgick till 7 068 kSEK den 31 december 2013 jämfört med 10 082 kSEK den 31 december 

2012. Minskningen förklaras huvudsakligen av minskade balanserade utgifter för forskning och utveckling. Totala 

omsättningstillgångar ökade med 3 254 kSEK, från 3 804 kSEK den 31 december 2012 till 7 058 kSEK den 31 december 2013. 

Ökningen berodde främst på en ökning av kortfristiga fordringar, som ökade med 1 960 kSEK, från 1 684 kSEK den 31 

december 2012 till 3 643 kSEK den 31 december 2013. Ökningen förklaras även av en ökning av likvida medel, som ökade 

med 1 166 kSEK, från 18 kSEK den 31 december 2012 till 1 184 kSEK den 31 december 2013.  

Långfristiga skulder uppgick till 5 448 kSEK den 31 december 2013, jämfört med 3 043 kSEK den 31 december 2012. 

Kortfristiga skulder uppgick till 3 744 kSEK den 31 december 2013, jämfört med 7 629 kSEK den 31 december 2012. Eget 

kapital ökade med 1 721 kSEK, från 3 214 kSEK den 31 december 2012 till 4 935 kSEK den 31 december 2013. Ökningen 

förklaras huvudsakligen av den riktade emissionen som genomfördes under 2013 och som tillförde Bolaget cirka 13 779 kSEK 

efter emissionskostnader. Eget kapital påverkades dock av periodens negativa resultat om -12 202 kSEK. 

Vivolines balansomslutning per den 31 december 2014 uppgick till 27 116 kSEK jämfört med 14 126 kSEK den 31 december 

2013. Totala immateriella anläggningstillgångar uppgick till 3 643 kSEK den 31 december 2014, samma datum föregående år 

uppgick immateriella anläggningstillgångarna till 5 875 kSEK. Minskningen förklaras huvudsakligen av periodens avskrivningar 

av balanserade utgifter för forskning och utveckling. Totala materiella anläggningstillgångar uppgick till 2 972 kSEK den 31 

december jämfört med 1 193 kSEK den 31 december 2013. Ökningen förklaras huvudsakligen av investeringar i renrum. De 

totala anläggningstillgångarna uppgick således till 6 615 kSEK under 2014 jämfört med 7 068 kSEK under 2013. Totala 

omsättningstillgångar ökade med 13 443 kSEK, från 7 058 kSEK den 31 december 2013 till 20 501 kSEK den 31 december 

2014. Ökningen berodde främst på en ökning av likvida medel, som ökade med 13 791 kSEK, från 1 184 kSEK den 31 december 

2013 till 14 975 kSEK den 31 december 2014.  

Långfristiga skulder uppgick till 166 kSEK den 31 december 2014, jämfört med 5 448 kSEK samma datum föregående år. 

Kortfristiga skulder uppgick till 4 382 kSEK den 31 december 2014, jämfört med 3 744 kSEK den 31 december 2013. Ökningen 

härrörs främst från högre leverantörsskulder under 2014. Eget kapital ökade med 17 633 kSEK, från 4 935 kSEK den 31 
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december 2013 till 22 568 kSEK den 31 december 2014. Ökningen förklaras huvudsakligen av de nyemissioner som 

genomfördes under 2014. Eget kapital påverkades dock av periodens negativa resultat om -20 251 kSEK.  

Bolagets balansomslutning per den 30 september 2015 uppgick till 8 640 kSEK jämfört med 40 329 kSEK samma datum 

föregående år. Totala immateriella anläggningstillgångar uppgick till 1 748 kSEK den 30 september 2015, samma datum 2014 

uppgick de immateriella tillgångarna till 4 274 kSEK. Minskningen förklaras huvudsakligen av periodens avskrivningar av 

balanserade utgifter för forskning och utveckling. Den 30 september 2015 uppgick de materiella anläggningstillgångarna till 

3 281 kSEK, jämfört med 2 082 kSEK samma datum 2014. Ökningen beror främst på investeringar i renrummen i de nya 

lokalerna. Således uppgår de totala anläggningstillgångarna per den 30 september 2015 till 5 029 kSEK, samma datum 

föregående år uppgick de totala anläggningstillgångarna till 6 356 kSEK. Omsättningstillgångarna per den 30 september 2015 

uppgick till 3 611 kSEK, jämfört med 33 973 kSEK den 30 september 2014. Ökningen hänförs huvudsakligen till en markant 

ökning i posten övriga fordringar. 

Per den 30 september 2015 uppgick de långfristiga skulderna till 166 kSEK, jämfört med 6 000 kSEK samma datum föregående 

år. Kortfristiga skulder per den 30 september 2015 uppgick till 3 678 kSEK, jämfört med 7 319 kSEK samma datum 2014. 

Skillnaden är främst hänförlig till minskade leverantörsskulder och upplupna kostnader och förutbetalda intäkter under 2015. 

Eget kapital minskade med 22 214 kSEK, från 27 010 kSEK den 30 september 2014 till 4 796 kSEK den 30 september 2015. 

Skillnaden förklaras huvudsakligen av den nyemission som genomfördes i Vivoline under hösten 2014.  

Finansiella resurser och finansiell struktur 

Per den 31 december 2014 uppgick soliditeten till 83 procent. De kortfristiga skulderna uppgick till 4 382 kSEK och de 

långfristiga skulderna uppgick till 166 kSEK.  Enligt styrelsens bedömning är Vivolines kortsiktiga (<12 månader) 

betalningsförmåga ansträngd. Bolaget behöver tillföras kapital för att betalningsförmågan ska kunna beaktas som god på 

såväl kort som lång sikt (>12 månader).  

Enligt styrelsens bedömning förväntas fulltecknad företrädesemission samt att samtliga vidhängande teckningsoptioner 

nyttjas finansiera Bolaget till och med år 2018 räknat från företrädesemissionens genomförande. Emissionslikviden är avsedd 

att finansiera etablering av Bolagets produkter ytterligare på marknaden samt till att uppnå Bolagets uppsatta milstolpar fram 

till den tidpunkt Vivoline är kassaflödespositivt, vilket beräknas att ske under slutet av 2017 eller 2018. 

Rörelsekapital  

Det befintliga rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning inte tillräckligt för de aktuella behoven under åtminstone 12 

månader framåt i tiden räknat från dateringen av detta prospekt. Kapitalbehovet varierar beroende på i vilken takt 

verksamheten bedrivs. Underskottet uppgår för de kommande 12 månaderna till cirka 20 MSEK och rörelsekapitalbehov har 

bedömts uppkomma i oktober 2015. I oktober 2015 erhöll Vivoline därav bryggfinansiering från Bolagets huvudägare Carl 

Westin Ldt om totalt 4 MSEK för att täcka det likviditetsbehov som uppstår fram till att den förestående emissionen är 

avslutad. Bryggfinansiering ska enligt skriftligt avtal övergå i teckningsförbindelse i den förestående emissionen och är 

inkluderat i angiven teckningsförbindelse om cirka 5,3 MSEK. För att tillföra Bolaget rörelsekapital för att täcka Bolagets 

kapitalbehov fram till dess att Vivoline av styrelsen beräknas vara kassaflödespositivt (slutet av 2017 eller 2018) genomför 

Vivoline nu en emission av units. 

Vid fulltecknad emission tillförs Vivoline initialt cirka 25 MSEK före emissionskostnader. I det fall emissionen blir fulltecknad 

och samtliga vidhängande teckningsoptioner nyttjas tillförs Bolaget ytterligare cirka 15,6 MSEK, totalt cirka 40,6 MSEK före 

emissionskostnader. För att bredda ägandet och tillföra Bolaget en finansiell buffert avser styrelsen att besluta om en riktad 

emission, en så kallad övertilldelningsoption, om ytterligare högst 3 MSEK (med vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner 

om ytterligare högst cirka 1,9 MSEK) att nyttjas i den mån företrädesemissionen i ett första steg blir övertecknad.  

För att Vivoline ska tillföras tillräckligt med rörelsekapital för att Bolaget ska kunna driva den löpande verksamheten i 

önskvärd takt i 12 månader framåt krävs det att Bolaget – efter finansiering av emissionskostnader och ersättning till 

garantitecknare – tillförs åtminstone 20 MSEK genom emissionen som beskrivs i detta prospekt.  

Vivoline har, via skriftliga avtal, erhållit teckningsförbindelser om cirka 11,5 MSEK och garantiteckning om cirka 13,5 MSEK. 

Dessa åtaganden har dock inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. I det fall en eller flera 

teckningsåtagare och/eller garantitecknare inte skulle uppfylla sina åtaganden kan det hända att Vivoline inte tillförs 

åtminstone 20 MSEK. Då kommer Bolaget att undersöka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare 

kapitalanskaffning, bidrag eller finansiering tillsammans med en eller flera samarbetspartners alternativt bedriva 
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verksamheten i lägre takt än beräknat, till dess att ytterligare kapital kan anskaffas.  I det fall Vivoline inte tillförs åtminstone 

20 MSEK och samtliga alternativa finansieringsmöjligheter misslyckas finns risk att Bolaget kan försättas i konkurs. 

Eget kapital och nettoskuldsättning 

Bolagets nettoskuldsättningsgrad (skulder/eget kapital) per den 31 augusti 2015 uppgår till 52 procent. Siffrorna är hämtade 

från Bolagets internredovisning och tabellen har upprättats i det specifika syftet att ingå i detta prospekt. Tabellen har således 

inte reviderats av Bolagets revisor. 

(KSEK) Nettoskuldsättning 2015-08-31 

   

(A) Kassa 0 

(B) Likvida medel 1 358  

(C) Lätt realiserbara värdepapper 0 

(D) Summa likviditet; (A)+(B)+(C) 1 358 

(E) Kortfristiga fordringar 1 150 

(F) Kortfristiga bankskulder 0 

(G) Kortfristig del av långfristiga skulder 0 

(H) Andra kortfristiga skulder 3 249 

(I) Summa kortfristiga skulder; (F)+(G)+(H) 3 249 

(J) Netto kortfristig skuldsättning; (I)-(E)-(D) 741 

(K) Långfristiga banklån 0 

(L) Emitterade obligationer 0 

(M) Andra långfristiga lån 166 

(N) Långfristig skuldsättning; (K)+(L)+(M) 166 

   

(O) Nettoskuldsättning; (J)+(N) 907 

   

(KSEK) Eget kapital  

   

(A) Aktiekapital 1 006 

(B) Reservfond 0 

(C) Andra reserver 5 620 

   

(E) Summa eget kapital; (A)+(B)+(C) 6 626 

   

(KSEK) Kortfristiga skulder  

   

(A) Mot säkerhet  0 

(B) Mot borgen 0 

(C) Blancokrediter 3 249 

   

(D) Summa kortfristiga skulder; (A)+(B)+(C) 3 249 

   

 (KSEK) Långfristiga skulder   

   

(A) Mot säkerhet  0 

(B) Mot borgen 0 

(C) Blancokrediter 166 

   

(D) Summa långfristiga skulder; (A)+(B)+(C) 166 

 

Kassaflöde  

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital för perioden 1 januari till 31 december 2013 

uppgick till -9 130 kSEK, jämfört med -8 243 kSEK samma period 2012 och påverkades främst av det negativa rörelseresultatet. 

Kassaflödeseffekten från förändring av rörelsekapital uppgick till -5 973 jämfört med 777 kSEK samma period 2012. Detta 
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berodde främst på en minskning av kortfristiga skulder och kortfristiga fordringar 2012. Kassaflöde från den löpande 

verksamheten uppgick därmed till -15 103 kSEK jämfört med -7 467 kSEK 2012. Kassaflöde använt för investeringar uppgick 

till -58 kSEK jämfört med -490 kSEK 2012. Skillnaden beror främst på de materiella anläggningstillgångarna som förvärvades 

under 2012. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 16 328 kSEK jämfört med 7 568 kSEK samma period 2012. 

Kassaflödet för perioden 1 januari – 31 december 2013 uppgick till 1 166 kSEK jämfört med -389 kSEK för samma period 2012, 

alltså en förbättring med 1 555 kSEK.  

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital för perioden 1 januari till 31 december 2014 

uppgick till -17 173 kSEK, jämfört med -9 130 kSEK samma period 2013 och påverkades främst av det negativa 

rörelseresultatet. Kassaflödeseffekten från förändringar av rörelsekapitalet 2014 uppgick till 986 kSEK jämfört med -5 973 

kSEK samma period föregående år. Detta berodde främst på en ökning av kortfristiga skulder och kortfristiga fordringar 2014. 

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick därmed till -16 186 kSEK jämfört med -15 103 kSEK 2013. Kassaflöde 

använt för investeringar 2014 uppgick till -2 625 kSEK jämfört med -58 kSEK för samma period föregående år. Skillnaden beror 

främst på investeringarna i de renrum som Bolaget gjorde under 2014. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick 

till 32 603 kSEK jämfört med 16 328 kSEK 2013. Ökningen berodde främst på den företrädesemission och inlösen av 

teckningsoptioner, vilka genomfördes under 2014. Kassaflödet för perioden 1 januari till 31 december 2014 uppgick till 13 791 

kSEK jämfört med 1 166 kSEK för samma period 2013, alltså en förbättring med 12 625 kSEK.      

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital för perioden 1 januari till den 30 september 2015 

uppgick till -15 453 kSEK, jämfört med -13 128 kSEK samma period föregående år. Kassaflödet påverkades främst av det 

negativa rörelseresultatet. Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -14 159 kSEK för perioden januari - 

september 2015, motsvarande period föregående år uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till -35 409 kSEK. 

Skillnaden är främst hänförligt till den förändring som skett i kortfristiga fordringar. Kassaflöde använt för investeringar för 

januari till september 2015 uppgick till -734 kSEK där investeringar uteslutande gjorts i materiella anläggningstillgångar, 

jämfört med -1 599 kSEK samma period 2014 där förvärv gjorts av huvudsakligen materiella anläggningstillgångar men även 

immateriella anläggningstillgångar har förvärvats. Under perioden januari – september 2015 uppgick kassaflödet från 

finansieringsverksamheten till 1 SEK, jämfört med 38 067 kSEK samma period 2014. Skillnaden beror främst på den 

nyemission som Vivoline genomförde under hösten 2014 samt på inlösen av teckningsoptioner.  Kassaflödet för perioden 

januari – september 2015 uppgick till -14 893 kSEK, jämfört med 1 059 kSEK samma period föregående år. 

Begränsning i användandet av kapital 

Det finns såvitt Bolaget känner till inga begränsningar avseende användande av kapital.  

Huvudsakliga investeringar och materiella anläggningstillgångar 

Vivolines huvudsakliga investeringar består i produktionsutrustning samt balanserade kostnader för utveckling av produkter 

inom Bolagets område för hjärta. Under perioden som omfattas av den historiska finansiella informationen är den största 

investering som skett installation av renrum samt produktionsinventarier för vätskor.  I tabellen nedan redovisas bokförda 

värden avseende Bolagets anläggningstillgångar. Immateriella anläggningstillgångar utgörs huvudsakligen av balanserade 

utgifter för utvecklingsarbeten samt patent och patentansökningar. Bolagets materiella tillgångar består huvudsakligen av 

produktionsverktyg och instrument som satts ut i forskningssyfte hos kunder samt inventarier avsedda för renrum i Bolagets 

nya produktionslokaler. Anläggningstillgångarna är finansierade genom nyemissioner och lån. Vivoline har inte några 

finansiella anläggningstillgångar att rapportera.  

Vivolines huvudfokus är att utveckla och sälja produkter avsedda för den globala transplantationsmarknaden. Vivoline avser 

att genomföra löpande investeringar i patent. Härutöver har Bolaget inga pågående väsentliga investeringar eller framtida 

investeringar som styrelsen har gjort klara åtaganden om. Vivoline avser fortsätta att finansiera ovan nämnda investeringar 

genom befintliga likvida medel och kapitaltillskott såsom nyemission.  

(KSEK) 2015-09-30* 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 

Immateriella anläggningstillgångar 1 748 236 3 642 666 5 875 077 8 342 533 

Materiella anläggningstillgångar 3 281 237 2 972 240 1 192 795 1 739 148 

Finansiella anläggningstillgångar - - - - 

Summa anläggningstillgångar 5 029 473 6 614 906 7 067 872 10 081 681 

*Investeringarna baseras på räkenskaper som inte är reviderade av Bolagets revisor. 
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Bolaget innehar en företagsinteckning om 3 MSEK vari materiella anläggningstillgångar ingår. Det mest väsentliga 

hyresavtalen avser lokaler, vilket utgör den huvudsakliga delen av 2014 och 2015 års leasingkostnad. Per den 31 december 

2014 uppgick Bolagets materiella anläggningstillgångar till 2 972 kSEK.  

Väsentliga förändringar 

I oktober 2015 erhöll Vivoline ett brygglån från Bolagets huvudägare Carl Westin Ltd för att täcka det likviditetsbehov som 

uppstår fram till att emissionen är avslutad. Beloppet på brygglånet uppgår till 4 MSEK. I övrigt har det inte förekommit några 

väsentliga förändringar avseende Bolagets finansiella ställning eller ställning på marknaden sedan 2015-09-30.   

Revisionsberättelser och anmärkningar 

Inga revisionsanmärkningar föreligger i revisionsberättelsen avseende den historiska finansiella informationen som införlivats 

i detta prospekt genom hänvisning.  

Finansiell kalender 

Innevarande räkenskapsperiod: 2015-01-01 – 2015-12-31 

Delårsrapport 3, 2015 2015-11-06 

Bokslutskommuniké, 2015 2016-02-16  
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INFÖRLIVADE DOKUMENT AVSEENDE FULLSTÄNDIG 

HISTORISK FINANSIELL INFORMATION 
Fullständig historisk finansiell information införlivas via hänvisning. I de årsredovisningar som införlivas via hänvisning (se 

nedan) ingår revisionsberättelser för den via hänvisning införlivade finansiella informationen och redovisningsprinciper. De 

sidor som inte införlivas nedan är inte relevanta eller återges på annan plats i prospektet. Årsredovisningen för 2014 upprättas 

för första gången i enlighet med BFNAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning, vilket innebär byte av 

redovisningsprincip. Detta har dock inte påverkat jämförbarheten med föregående år trots att Bolaget valt att tillämpa 

lättnadsreglerna för mindre företag (ÅRL 3 kap 5§ 4st) och därmed inte räknat om jämförelsetalen. Avseende kompletterande 

räkenskaper rörande delårsperiod för 2015 införlivas delårsrapport för perioden 2015-01-01 – 2015-09-30. Delårsrapporten 

har inte granskats av Bolagets revisor.  

 

Införlivade dokument ska läsas som en del av prospektet. Via hänvisning införlivade dokument finns tillgängliga på Bolagets 

kontor (Propellervägen 16, 224 78 Lund) och hemsida (www.vivoline.se).  

 

Införlivas via hänvisning 

Delårsrapport tre, 2015 

- Resultaträkning sid 6 

- Balansräkning sid 7-8 

- Kassaflödesanalys sid 9 

- Förändring eget kapital sid 10 

 

Årsredovisning Vivoline 2012-01-01 – 2012-12-31  

- Resultaträkning sid 3 

- Balansräkning sid 4-5 

- Redovisningsprinciper och noter sid 6-8 

- Eget kapital sid 8 

- Revisionsberättelse sid 10-11 

 

Årsredovisning Vivoline 2013-01-01 – 2013-12-31   

- Resultaträkning sid 4 

- Balansräkning sid 5-6 

- Redovisningsprinciper och noter sid 7-9 

- Eget kapital sid 9 

- Revisionsberättelse sid 11 

 

Årsredovisning Vivoline 2014-01-01 – 2014-12-31 

- Resultaträkning sid 4 

- Balansräkning sid 5-6 

- Kassaflödesanalys sid 7 

- Tilläggsupplysningar sid 8-13 

- Förändring eget kapital sid 13  

- Revisionsberättelse sid 15  

 

  

http://www.vivoline.se/
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BOLAGSORDNING 

Bolagsordning för Vivoline® Medical AB 

Org. nr: 556761-1701 

 

§ 1 Firma 

 

Bolagets firma är Vivoline® Medical AB. Bolaget är publikt (publ). 

 

§ 2 Styrelsens säte 

 

Styrelsen skall ha sitt säte i Lunds kommun. 

 

§ 3 Verksamhet 

 

Bolaget ska bedriva utveckling, marknadsföring och försäljning av medicintekniska produkter och lösningar för 

transplantation samt därmed förenlig verksamhet. 

 

§ 4 Aktiekapital 

 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 006 294,52 kronor och högst 4 025 178,08 kronor. 

 

§ 5 Antal aktier 

 

Antalet aktier skall vara lägst 4 574 066 och högst 18 296 264 stycken. 

 

§ 6 Styrelse 

 

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med lägst noll och högst fem suppleanter. 

 

§ 7 Revisor 

 

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall en eller två 

revisorer med eller utan suppleanter utses eller ett registrerat revisionsbolag. 

 

Uppdraget som revisor ska gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det då revisorn 

utsågs. 

 

§ 8 Kallelse till bolagsstämma 

 

Kallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att 

kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra skall annonsering 

istället ske genom Dagens Industri. 

 

§ 9  Anmälan till stämma 

 

Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28 § 3 stycket 

aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden 
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skall uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och 

inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. 

 

§ 10 Årsstämma 

Årsstämma skall hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång. 

 

På årsstämma skall följande ärenden förekomma: 

 

A. Val av ordförande vid stämman. 

B. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

C. Godkännande av dagordningen. 

D. Val av en eller två justeringsmän. 

E. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 

F. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och 

koncernrevisionsberättelse. 

G. Beslut 

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall 

koncernresultaträkning och koncernbalansräkning; 

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; 

c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör. 

H. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, av antalet revisorer och 

revisorssuppleanter, 

I. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna, 

J. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer eller revisionsbolag och 

eventuella revisorssuppleanter. 

K. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 

 

§ 11 Räkenskapsår 

 

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår. 

 

§ 12  Avstämningsförbehåll 

 

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, 

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 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § 

aktiebolagslagen (2005:551). 
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SKATTEFRÅGOR I SVERIGE 

Nedan följer en sammanfattning över vissa av nu gällande svenska skatteregler som kan komma att aktualiseras av 

erbjudandet att delta vid föreliggande nyemission i Vivoline, nedan benämnt ”Bolaget”. Sammanfattningen av 

skattekonsekvenser är en allmän vägledning för aktieägare som är obegränsat skattskyldiga i Sverige såvida inget annat 

anges. Beskrivningen nedan är baserad på nu gällande svenska skatteregler och känd rättspraxis, vilka kan komma att ändras. 

Eventuell skattskyldighet i utlandet till följd av aktieägares kopplingar till andra länder omfattas inte av denna 

sammanfattning. Informationen som presenteras nedan är inte en uttömmande beskrivning av samtliga skatteregler som kan 

vara relevanta i samband med emissionen i Bolaget. Beskattningen av varje enskild aktieägare beror på dennes specifika 

situation, varför var och en rekommenderas att konsultera egen skatterådgivare för fullständig utredning av 

skattekonsekvenserna vid tecknande av aktier och optioner enligt detta erbjudande inklusive tillämpligheten och effekten av 

utländska regler och skatteavtal. Andra skattekonsekvenser än de nedan beskrivna kan bli aktuella för särskilda kategorier av 

skattskyldiga. Redogörelsen omfattar exempelvis inte handelsbolag, investmentbolag, investeringsfonder och aktieägare vars 

aktier anses vara så kallade kvalificerade aktier i bolag som är eller tidigare varit fåmansföretag, eller där aktierna utgör 

omsättningstillgång i näringsverksamhet. Vidare berörs inte skattekonsekvenserna för de aktieägare som anses inneha så 

kallade näringsbetingade aktier i Bolaget1. Bolaget tar ej på sig ansvaret för att innehålla källskatt.  

Beskattning vid avyttring av aktier m.m.  
Aktier respektive teckningsoptioner beskattas var för sig. Detta gäller även om förvärv sker i en så kallad unit. Erlagt 

emissionspris bör fördelas mellan aktier och teckningsoptioner förvärvade genom denna inbjudan. Behandlingen av så kallade 

betald tecknad unit (BTU) är dock inte helt klar. Bolaget avser att ansöka om allmänna råd hos Skatteverket avseende 

fördelningen av anskaffningsutgift; se vidare under ”Utnyttjande av uniträtter”.  

Generellt om avyttring av aktier m.m.  

Kapitalvinsten eller kapitalförlusten vid avyttring av aktier beräknas som skillnaden mellan försäljningspriset efter avdrag för 

försäljningsutgifter och de avyttrade aktiernas omkostnadsbelopp. Omkostnadsbeloppet beräknas enligt den så kallade 

genomsnittsmetoden. Omkostnadsbeloppet för en aktie enligt denna metod är det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för 

samtliga innehavda aktier av samma slag och sort. Erhållna betalda tecknade aktier anses inte vara av samma slag och sort 

som de befintliga aktierna vilka berättigade till företräde i nyemissionen förrän beslutet om nyemissionen registrerats. 

Detsamma torde gälla för de värdepapper som ingår i så kallade betalda tecknade units (BTU). För marknadsnoterade aktier 

kan omkostnadsbeloppet även beräknas till 20 procent av försäljningspriset efter avdrag för försäljningsutgifter enligt den så 

kallade schablonmetoden. Metoden får inte tillämpas vid avyttring av teckningsoptioner eller på teckningsrätter som 

grundats på tidigare innehav av aktier i Bolaget.  

Fysiska personer  
För fysiska personer och dödsbon beskattas utdelning och kapitalvinster på marknadsnoterade delägarrätter, såsom aktier, 

teckningsrätter och teckningsoptioner, i inkomstslaget kapital med en skattesats om 30 procent. Om aktieägaren är bosatt i 

Sverige innehålls preliminärskatt på utdelningen. Preliminärskatten innehålls av Euroclear eller, beträffande 

förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren.  

Kapitalförluster på aktier och marknadsnoterade delägarrätter, såsom teckningsrätter och teckningsoptioner, får kvittas i sin 

helhet mot skattepliktiga kapitalvinster under samma år på aktier och andra marknadsnoterade delägarrätter utom andelar 

i investeringsfonder som endast innehåller svenska fordringsrätter, så kallade svenska räntefonder. Till den del kvittning inte 

är möjlig ska 70 procent dras av mot övriga inkomster i inkomstslaget kapital. Om det uppkommer ett underskott av kapital 

medges reduktion av kommunal och statlig inkomstskatt, statlig fastighetsskatt samt kommunal fastighetsavgift. 

Skattereduktionen är 30 procent av underskottet i kapital upp till 100 000 kronor och 21 procent för eventuell resterande del 

av underskottet. Underskott kan inte sparas till nästföljande beskattningsår.  

_________________________________________________________________________________  

1) Reglerna om beskattning vid utdelning och avyttring av näringsbetingade andelar i bolagssektorn. Huvudregeln är att utdelningar och 
kapitalvinster på onoterade aktier samt vissa noterade aktier (aktier som motsvarar 10 procent eller mer av rösterna i bolaget, alternativt 
betingas av rörelsen, och som uppfyller de krav på innehavstid som ställs) som utgör kapitaltillgångar är skattefria. Kapitalförluster är inte 
avdragsgilla. Även teckningsrätter kan i vissa fall anses som näringsbetingade.  
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Juridiska personer  

Aktiebolag och andra juridiska personer förutom dödsbon beskattas för samtliga inkomster, inklusive skattepliktig kapitalvinst 

och utdelning, i inkomstslaget näringsverksamhet med en skattsats om 22 procent. Kapitalvinster på aktier och andra 

delägarrätter såsom teckningsrätter och teckningsoptioner, är enligt huvudregeln skattepliktiga. Kapitalförluster är endast 

avdragsgilla mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter i den juridiska personen, eller under vissa 

förutsättningar hos andra bolag inom samma koncern om koncernbidragsrätt föreligger. Eventuell överskjutande förlust kan 

sparas för kvittning mot framtida kapitalvinster på delägarrätter utan tidsbegränsning.  

Uniträtter  

Utnyttjande av uniträtter  

När uniträtter utnyttjas för teckning av nya aktier och teckningsoptioner i en så kallad unit utlöses ingen beskattning. Erlagt 

pris (d.v.s. emissionskursen) bör dock fördelas mellan aktier och teckningsoptioner förvärvade genom denna inbjudan. 

Detsamma torde gälla när aktier och teckningsoptioner förvärvas gemensamt i form av så kallade betalda tecknade units 

(BTU). Bolaget avser att ansöka om allmänna råd hos Skatteverket avseende en sådan fördelning. Bolaget kommer därefter 

att informera om Skatteverkets allmänna råd på Bolagets hemsida (www.Vivoline.se ). För uniträtter i Bolaget förvärvade på 

annat sätt än genom deltagande i företrädesemissionen utgör vederlaget anskaffningsutgift. Uniträtternas 

omkostnadsbelopp ska i detta fall fördelas och medräknas vid beräkningen av omkostnadsbeloppet för förvärvade aktier 

respektive teckningsoptioner.  

Avyttring av uniträtter  

Aktieägare som inte vill utnyttja sin företrädesrätt att delta i nyemissionen kan avyttra sina uniträtter, vilket medför 

beskattning enligt kapitalvinstreglerna. Om de avyttrade uniträtterna erhållits utan vederlag på grund av aktieinnehavet i 

Bolaget anses varje uniträtt vara anskaffad för 0 kronor, varför hela försäljningsersättningen tas upp till beskattning. 

Omkostnadsbeloppet för de ursprungliga aktierna påverkas inte. För den som köper eller på liknade sätt förvärvar uniträtter 

i Bolaget utgör vederlaget anskaffningsutgift för dessa. Vid beräkning av omkostnadsbeloppet används genomsnittsmetoden 

eller schablonmetoden. Som nämnts ovan sker ingen beskattning vid utnyttjande av uniträtter för förvärv av aktier och 

teckningsoptioner. Däremot ska uniträtternas omkostnadsbelopp fördelas och medräknas vid beräkningen av aktiernas 

respektive teckningsoptionernas omkostnadsbelopp. En uniträtt som förfaller till följd av att den inte utnyttjas eller säljs anses 

avyttrad för 0 kronor. 

Nyttjande av teckningsoption  

Det sker ingen beskattning vid utnyttjande av teckningsoption för att förvärva aktier. Anskaffningsutgiften för aktierna 

motsvaras av teckningskursen med tillägg för teckningsoptionernas omkostnadsbelopp. Som angivits ovan avser Bolaget att 

ansöka om allmänna råd hos Skatteverket avseende fördelningen av förvärvspriset mellan aktier och teckningsoptioner 

förvärvade genom denna inbjudan eller i form av så kallade betalda tecknade units (BTU). För teckningsoptioner som 

förvärvats separat på marknaden utgör vederlaget anskaffningsutgift för dessa.  

Utländska aktieägare  
Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige kan i vissa fall bli föremål för kupongskatt på utdelning från svenska bolag. 

Kupongskattesatsen uppgår till 30 procent, men reduceras i allmänhet genom skatteavtal som Sverige har ingått med det 

aktuella landet. Euroclear eller förvaltaren, om aktierna är förvaltarregistrerade, innehåller normalt kupongskatten vid 

utdelningstillfället. Om kupongskatt har innehållits vid utbetalningen med ett för stort belopp finns möjlighet att före 

utgången av det femte kalenderåret efter utdelningen begära återbetalning hos Skatteverket. Aktieägare som är begränsat 

skattskyldiga i Sverige och som inte bedriver verksamhet här från ett fast driftställe, beskattas normalt inte i Sverige vid 

avyttring av aktier och andra delägarrätter. Beskattning i hemviststaten kan emellertid bli aktuell. Enligt en särskild regel kan 

fysiska personer som är begränsat skattskyldiga bli föremål för svensk beskattning vid avyttring av aktier om de någon gång 

under det kalenderår då avyttringen sker eller vid något tillfälle under de tio närmast föregående kalenderåren varit bosatta 

eller stadigvarande vistats i Sverige. Denna regel kan vara begränsad genom skatteavtal mellan Sverige och andra länder. 

  

http://www.vivoline.se/
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FULLSTÄNDIGA VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 
 

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 avseende nyteckning av aktier i Vivoline® Medical AB (publ) 

 

 

§ 1 Definitioner 

 

I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. 

 

”bankdag”  dag i Sverige som inte är söndag eller annan allmän helgdag eller som  

  beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag i  

  Sverige; 

 

”banken”  av bolaget anlitat värdepappersinstitut, värderingsinstitut eller bank; 

 

”bolaget”  Vivoline® Medical AB (publ), 556761-1701; 

 

”innehavare”  innehavare av teckningsoption; 

 

”teckningsoption” utfästelse av bolaget om rätt att teckna aktie i bolaget mot betalning i pengar  

  enligt dessa villkor; 

 

”teckning”  sådan nyteckning av aktier i bolaget, som avses i 14 kap. aktiebolagslagen  

  (2005:551); 

 

”teckningskurs” den kurs till vilken teckning av nya aktier kan ske; 

 

”Euroclear Sweden” Euroclear Sweden AB. 

 

 

§ 2 Teckningsoptioner, registrering, kontoförande institut och utfästelse 

 

Antalet teckningsoptioner uppgår till högst 3 811 720 stycken. Teckningsoptionerna skall antingen registreras av Euroclear 

Sweden i ett avstämningsregister enligt 4 kap. Lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument, i vilket fall inga 

värdepapper kommer att utfärdas, eller, om bolagets styrelse så beslutar, representeras av optionsbevis ställda till 

innehavaren. 

 

Om teckningsoptionerna registreras av Euroclear Sweden skall registrering ske för innehavares räkning på konto i bolagets 

avstämningsregister, och registreringar avseende teckningsoptionerna till följd av åtgärder enligt §§ 4, 5, 6, 7, 9 och 11 nedan 

ombesörjas av banken. Övriga registreringsåtgärder som avser kontot kan, om teckningsoptionerna registreras av Euroclear 

Sweden, företas av banken eller annat kontoförande institut. 

 

Bolaget förbinder sig att gentemot varje innehavare svara för att innehavaren ges rätt att teckna aktier i bolaget mot kontant 

betalning på nedan angivna villkor. 

 

§ 3 Rätt att teckna nya aktier, teckningskurs 

 

Innehavaren skall äga rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i bolaget, till en teckningskurs uppgående till 

4,10 kronor per aktie. 
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Omräkning av teckningskursen liksom av det antal nya aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av, kan äga 

rum i de fall som framgår av § 7 nedan. Teckning kan endast ske av det hela antal aktier, vartill det sammanlagda antalet 

teckningsoptioner berättigar, och, om teckningsoptionerna registreras av Euroclear Sweden, som är registrerade på visst 

avstämningskonto, som en och samma innehavare samtidigt önskar utnyttja. Överskjutande teckningsoption eller 

överskjutande del därav som ej kan utnyttjas vid sådan teckning kommer, om teckningsoptionerna registreras av Euroclear 

Sweden, att genom bankens försorg om möjligt säljas för tecknarens räkning i samband med anmälan om teckning och 

utbetalning av kontantbelopp med avdrag för bankens kostnader kommer att ske snarast därefter. 

 

§ 4 Anmälan om teckning och betalning 

 

Anmälan om teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under tiden från och med den 16 november 2016 

till och med den 7 december 2016 eller till och med den tidigare dag som följer av § 7 nedan. 

 

Teckning är bindande och kan ej återkallas av tecknaren. 

 

Vid teckning skall betalning erläggas på en gång i pengar för det antal aktier som anmälan om teckning avser. 

 

Om teckningsoptionerna inte skall registreras av Euroclear Sweden, skall, vid sådan teckning, optionsbevis inges till bolaget. 

 

Om teckningsoptionerna skall registreras av Euroclear Sweden, skall teckning ske i enlighet med de rutiner som vid var tid 

tillämpas av banken. 

 

§ 5 Införing i aktieboken med mera 

 

Efter teckning och betalning verkställs tilldelning genom att de nya aktierna upptas i bolagets aktiebok såsom interimsaktier. 

Sedan registrering hos Bolagsverket ägt rum, blir registreringen på avstämningskonton slutgiltig. Som framgår av §§ 6 och 7 

nedan senareläggs i vissa fall tidpunkten för sådan slutlig registrering. 

 

§ 6 Utdelning på ny aktie 

 

Aktie som utgivits efter nyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning på den avstämningsdag för utdelning som 

infaller efter aktiens registrering i aktieboken. 

 

§ 7 Omräkning av teckningskurs 

 

Beträffande den rätt, som skall tillkomma innehavare i de situationer som anges nedan, skall följande gälla: 

 

A. Genomför bolaget en fondemission skall teckning – där anmälan om teckning görs på sådan tid, att den inte kan 

verkställas senast på sjuttonde kalenderdagen före bolagsstämma, som beslutar om emissionen – verkställas först sedan 

stämman beslutat om denna. Aktier, som tillkommit på grund av teckning verkställd efter emissionsbeslutet upptas 

interimistiskt på avstämningskonto, vilket innebär att de inte har rätt att deltaga i emissionen. Slutlig registrering på 

avstämningskonto sker först efter avstämningsdagen för emissionen. 

 

Senast tre veckor innan bolagsstämman beslutar om fondemission enligt ovan, och om kallelse till bolagsstämma då 

ännu inte utfärdats, skall innehavarna genom meddelande enligt 10 § nedan underrättas om att styrelsen avser att 

föreslå att bolagsstämman beslutar om fondemission. I meddelandet skall en redogörelse lämnas för det huvudsakliga 

innehållet i styrelsens förslag samt anges vilken dag som anmälan om teckning senast skall ha skett för att teckning skall 

verkställas före bolagsstämman enligt ovan. 

 

Vid teckning som verkställs efter beslutet om fondemissionen tillämpas en omräknad teckningskurs liksom en omräkning 

av det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av.  

 

Omräkningarna utföres enligt följande formler: 
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föregående teckningskurs x antalet aktier före 

                  omräknad teckningskurs  = fondemissionen                                                                                                                            

    antalet aktier efter fondemissionen 

 

omräknat antal aktier    föregående antal aktier som varje teckningsoption 

som varje teckningsoption = berättigar till teckning av x antalet aktier efter 

berättigar till teckning av    fondemissionen                                                                 

    antalet aktier före fondemissionen 

 

Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs av bolaget, eller, om teckningsoptionerna 

registreras av Euroclear Sweden, av banken, snarast möjligt efter bolagsstämmans beslut om fondemission, men 

tillämpas först efter avstämningsdagen för emissionen. 

 

B. Genomför bolaget en sammanläggning eller uppdelning av aktierna skall momentet A. ovan äga motsvarande 

tillämpning, varvid som avstämningsdag skall anses den dag då sammanläggning respektive uppdelning, på bolagets 

begäran, sker hos Euroclear Sweden. 

 

C. Genomför bolaget en nyemission – med företrädesrätt för aktieägarna att teckna nya aktier mot kontant betalning 

eller betalning genom kvittning – skall följande gälla beträffande rätten till deltagande i emissionen för aktie som 

tillkommit på grund av teckning med utnyttjande av teckningsoption: 

 

1. Beslutas emissionen av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans godkännande eller med stöd av 

bolagsstämmans bemyndigande, skall i beslutet om emissionen anges den senaste dag då teckning skall vara 

verkställd för att aktie, som tillkommit genom teckning, skall medföra rätt att deltaga i emissionen. 

 

2. Beslutas emissionen av bolagsstämman, skall teckning – som påkallas på sådan tid, att teckningen inte kan 

verkställas senast på sjuttonde kalenderdagen före den bolagsstämma som beslutar om emissionen – 

verkställas först sedan bolaget, eller, om teckningsoptionerna registreras av Euroclear Sweden, banken, 

verkställt omräkning enligt detta moment C., näst sista stycket. Aktier, som tillkommit på grund av sådan 

teckning, upptas interimistiskt på avstämningskonto, vilket innebär att de inte har rätt att deltaga i emissionen. 

 

Vid teckning som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i nyemissionen inte uppkommer tillämpas en 

omräknad teckningskurs liksom en omräkning av det antal som varje teckningsoption berättigar till teckning av. 

Omräkningarna utföres enligt följande formler: 

 

föregående teckningskurs x aktiens genomsnittliga 

   börskurs under den i emissionsbeslutet fastställda 

omräknad teckningskurs  = teckningstiden (aktiens genomsnittskurs)                         

aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval 

därav framräknade teoretiska värdet på 

teckningsrätten 

 

     föregående antal aktier som varje teckningsoption 

omräknat antal aktier som  berättigar till teckning av x (aktiens genomsnittskurs 

varje teckningsoption  = ökad med det på grundval därav framräknade 

berättigar till teckning av   teoretiska värdet på teckningsrätten)                                

     aktiens genomsnittskurs 

 

Aktiens genomsnittskurs skall anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under teckningstiden 

framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen. I avsaknad av notering av 

betalkurs skall istället den för sådan dag som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av 

vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen. 
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Det teoretiska värdet på teckningsrätten framräknas enligt följande formel: 

 

     det antal nya aktier som högst kan komma att utges 

     enligt emissionsbeslutet x (aktiens genomsnittskurs 

teckningsrättens värde  = minus teckningskursen för den nya aktien)                      

     antalet aktier före emissionsbeslutet 

 

Uppstår härvid ett negativt värde, skall det teoretiska värdet på teckningsrätten bestämmas till noll. 

 

Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs av bolaget, eller, om teckningsoptionerna 

registreras av Euroclear Sweden, av banken, två bankdagar efter teckningstidens utgång och skall tillämpas vid 

teckning som verkställs därefter. 

 

Under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar 

till teckning av fastställts, verkställs teckning endast preliminärt, varvid det antal aktier som varje teckningsoption 

före omräkning berättigar till teckning av, upptas interimistiskt på avstämningskonto. Dessutom noteras särskilt att 

varje teckningsoption efter omräkningar kan berättiga till ytterligare aktier och/eller kontantbelopp enligt § 3 ovan. 

Slutlig registrering på avstämningskontot sker sedan omräkningarna fastställts. 

 

D. Genomför bolaget en emission av teckningsoptioner enligt 14 kap. aktiebolagslagen eller konvertibler enligt 15 kap. 

aktiebolagslagen – med företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant betalning eller mot betalning genom 

kvittning eller, vad gäller teckningsoptioner, utan betalning – skall beträffande rätten till deltagande i emissionen 

för aktie, som tillkommit på grund av teckning med utnyttjande av teckningsoption, bestämmelserna i moment C., 

första stycket, punkterna 1 och 2, äga motsvarande tillämpning. 

 

Vid teckning som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i emissionen inte uppkommer tillämpas en 

omräknad teckningskurs liksom en omräkning av det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning 

av. Omräkningarna utföres enligt följande formler: 

 

 

     föregående teckningskurs x aktiens genomsnittliga 

      börskurs under den i emissionsbeslutet fastställda  

 omräknad teckningskurs  = teckningstiden (aktiens genomsnittskurs)                         

      aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens 

      värde 

 

 omräknat antal aktier som  föregående antal aktier som varje teckningsoption 

 varje teckningsoption  = berättigar till teckning av x (aktiens genomsnittskurs 

 berättigar till teckning av   ökad med teckningsrättens värde)                                    

      aktiens genomsnittskurs 

 

 Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i moment C. ovan angivits. 

 

Teckningsrättens värde skall anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under teckningstiden 

framräknade medeltalet av den under dagen noterade högst och lägst betalkurs. I avsaknad av notering av betalkurs 

skall istället den för sådan dag som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig 

betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen. 

 

Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs av bolaget, eller, om teckningsoptionerna 

registreras av Euroclear Sweden, av banken, två bankdagar efter teckningstidens utgång och skall tillämpas vid 

teckning som verkställs därefter. 
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Vid anmälan om teckning som sker under tiden fram till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier 

fastställts, skall bestämmelserna i moment C. sista stycket ovan, äga motsvarande tillämpning. 

 

E. Skulle bolaget i andra fall än som avses i moment A–D ovan rikta erbjudande till aktieägarna att, med företrädesrätt 

enligt principerna i 13 kap. 1 § aktiebolagslagen, av bolaget förvärva värdepapper eller rättighet av något slag eller 

besluta att, enligt ovan nämnda principer, till aktieägarna utdela sådana värdepapper eller rättigheter utan vederlag 

(erbjudandet) skall vid teckning, som görs på sådan tid, att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till deltagande 

i erbjudandet, tillämpas en omräknad teckningskurs liksom en omräkning av det antal aktier som varje 

teckningsoption berättigar till teckning av. Omräkningarna skall utföras enligt följande formler: 

 

     föregående teckningskurs x aktiens genomsnittliga 

      börskurs under den i erbjudandet fastställda  

 omräknad teckningskurs  = anmälningstiden (aktiens genomsnittskurs)                      

      aktiens genomsnittskurs ökad med värdet av rätten  

      till deltagande i erbjudandet (inköpsrättens värde) 

 

 omräknat antal aktier som  föregående antal aktier som varje teckningsoption 

 varje teckningsoption  = berättigar till teckning av x (aktiens 

 berättigar till teckning av   genomsnittskurs ökad med inköpsrättens värde)              

      aktiens genomsnittskurs 

 

 Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i moment C. ovan angivits. 

  

För det fall att aktieägarna erhållit inköpsrätter och handel med dessa ägt rum, skall värdet av rätten till deltagande 

i erbjudandet anses motsvara inköpsrättens värde. Inköpsrättens värde skall härvid anses motsvara genomsnittet 

av det för varje börsdag under anmälningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och 

lägsta betalkursen. I avsaknad av notering av betalkurs skall istället den för sådan dag som slutkurs noterade 

köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen. 

 

För det fall att aktieägarna ej erhållit inköpsrätter eller eljest sådan handel med inköpsrätter som avses i föregående 

stycke ej ägt rum, skall omräkning av teckningskurs och av antalet aktier ske med tillämpning så långt som möjligt 

av de principer som anges i detta moment E., varvid följande skall gälla. Om notering sker av de värdepapper eller 

rättigheter som erbjuds aktieägarna, skall värdet av rätten till deltagande i erbjudandet anses motsvara 

genomsnittet av det för varje börsdag under 25 börsdagar från och med första dag för notering framräknade 

medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen vid affärer i dessa värdepapper eller 

rättigheter, i förekommande fall minskat med det vederlag som betalats för dessa i samband med erbjudandet. I 

avsaknad av notering av betalkurs skall istället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Noteras 

varken betalkurs eller köpkurs under viss eller vissa dagar, skall vid beräkningen av värdet av rätten till deltagande 

i erbjudandet bortses från sådan dag. Den i erbjudandet fastställda anmälningstiden skall vid omräkning av 

teckningskurs och antal aktier enligt detta stycke anses motsvara den ovan i detta stycke nämnda perioden om 25 

börsdagar. 

 

Om notering inte sker av de värdepapper eller rättigheter som erbjuds aktieägarna, skall värdet av rätten till 

deltagande i erbjudandet så långt som möjligt fastställas med ledning av den marknadsvärdesförändring avseende 

bolagets aktier som kan bedömas ha uppkommit till följd av erbjudandet. 

 

Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs av bolaget, eller, om teckningsoptionerna 

registreras av Euroclear Sweden, av banken, snarast möjligt efter erbjudandetidens utgång och skall tillämpas vid 

teckning som verkställs efter det att sådant fastställande skett. 

 

Vid anmälan av teckning som sker under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier 

fastställts, skall bestämmelserna i moment C. sista stycket ovan, äga motsvarande tillämpning. 
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F. Genomför bolaget en nyemission eller emission enligt 14 eller 15 kap. aktiebolagslagen – med företrädesrätt för 

aktieägarna och mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller, vad gäller teckningsoptioner, utan 

betalning äger bolaget besluta att ge samtliga innehavare samma företrädesrätt som enligt beslutet tillkommer 

aktieägarna. Därvid skall varje innehavare, oaktat sålunda att teckning ej verkställts, anses vara ägare till det antal 

aktier som innehavarna skulle ha erhållit, om teckning på grund av teckningsoption verkställts av det antal aktier, 

som varje teckningsoption berättigade till teckning av vid tidpunkten för beslutet om emission. Den 

omständigheten att innehavaren dessutom skulle ha kunnat erhålla ett kontant belopp enligt § 3 ovan skall ej 

medföra någon rätt såvitt nu är i fråga. 

 

Skulle bolaget besluta att till aktieägarna rikta ett sådant erbjudande som avses i moment E. ovan, skall vad i 

föregående stycke sagts äga motsvarande tillämpning; dock att det antal aktier som innehavaren skall anses vara 

ägare till i sådant fall skall fastställas efter det antal aktier, som varje teckningsoption berättigade till teckning av 

vid tidpunkten för beslutet om erbjudande. 

 

Om bolaget skulle besluta att ge innehavarna företrädesrätt i enlighet med bestämmelserna i detta moment F., 

skall någon omräkning enligt moment C., D. eller E. ovan inte äga rum. 

 

G. Beslutas om kontant utdelning till aktieägarna innebärande att dessa erhåller utdelning som, tillsammans med 

andra under samma räkenskapsår utbetalda utdelningar, överskrider tio (10) procent av aktiens genomsnittskurs 

under en period om 25 börsdagar närmast före den dag, då styrelsen för bolaget offentliggör sin avsikt att till 

bolagsstämman lämna förslag om sådan utdelning, skall, vid anmälan om teckning som sker på sådan tid, att 

därigenom erhållen aktie inte medför rätt till erhållande av sådan utdelning, tillämpas en omräknad teckningskurs 

och ett omräknat antal aktier. Omräkningen skall baseras på den del av den sammanlagda utdelningen som 

överstiger tio (10) procent av aktiens genomsnittskurs under ovannämnd period (extraordinär utdelning). 

 

Omräkningarna utföres enligt följande formler: 

 

     föregående teckningskurs x aktiens genomsnittliga 

     börskurs under en period om 25 börsdagar räknat 

     från och med den dag då aktien noteras utan rätt till 

                   omräknad teckningskurs  = extraordinär utdelning (aktiens genomsnittskurs)            

    aktiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära 

     utdelning som utbetalas per aktie 

 

 

föregående antal aktier som varje teckningsoption 

omräknat antal aktier som  berättigar till teckning av x (aktiens 

varje teckningsoption  = genomsnittskurs ökad med den extraordinära 

berättigar till teckning av   utdelning som utbetalas per aktie)                                    

aktiens genomsnittskurs 

 

Aktiens genomsnittskurs skall anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under ovan angiven period om 

25 börsdagar framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen. I avsaknad av 

notering av betalkurs skall istället den för sådan dag som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan 

notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen. 

 

Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs av bolaget, eller, om teckningsoptionerna 

registreras av Euroclear Sweden, av banken, två bankdagar efter utgången av ovan angiven period om 25 börsdagar 

räknat från och med den dag då aktien noteras utan rätt till extraordinär utdelning och skall tillämpas vid teckning 

som verkställs därefter. 

 

Har anmälan om teckning ägt rum men, på grund av bestämmelserna i § 6 ovan, slutlig registrering på 

avstämningskonto ej skett, skall särskilt noteras att varje teckningsoption efter omräkningar kan berättiga till 



 

86 

    

ytterligare aktier och/eller ett kontantbelopp enligt § 3 ovan. Slutlig registrering på avstämningskonto sker sedan 

omräkningarna fastställts, dock tidigast vid den tidpunkt som anges i § 6 ovan. 

 

H. Om bolagets aktiekapital skulle minskas med återbetalning till aktieägarna, vilken minskning är obligatorisk, 

tillämpas en omräknad teckningskurs liksom en omräkning av det antal aktier som varje teckningsoption berättigar 

till teckning av. 

 

Omräkningarna utföres enligt följande formler: 

 

     föregående teckningskurs x aktiens genomsnittliga 

     börskurs under en tid av 25 börsdagar räknat från och  

     med den dag då aktierna noteras utan rätt till  

omräknad teckningskurs  = återbetalning (aktiens genomsnittskurs)                           

     aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som 

     återbetalas per aktie 

 

omräknat antal aktier som  föregående antal aktier som varje teckningsoption 

varje teckningsoption   berättigar till teckning av x (aktiens genomsnittskurs 

berättigar till teckning av  = ökad med det belopp som återbetalas per aktie)               

     aktiens genomsnittskurs 

 

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i moment C. ovan angivits. 

 

Vid omräkning enligt ovan och där minskning sker genom inlösen av aktier, skall i stället för det faktiska belopp som 

återbetalas per aktie ett beräknat återbetalningsbelopp användas enligt följande: 

 

     det faktiska belopp som återbetalas per aktie 

minskat med aktiens genomsnittliga börskurs under 

en period om 25 börsdagar närmast före den dag då 

beräknat återbetalnings-   aktien noteras utan rätt till deltagande i 

belopp per aktie  = minskningen (aktiens genomsnittskurs)                           

     det antal aktier i bolaget som ligger till grund för 

     inlösen av en aktie minskat med talet 1 

 

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i moment C. ovan. 

 

Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs av bolaget, eller, om teckningsoptionerna 

registreras av Euroclear Sweden, av banken, två bankdagar efter utgången av den angivna perioden om 25 

börsdagar och skall tillämpas vid teckning som verkställs därefter. 

 

Teckning verkställs ej under tiden från minskningsbeslutet till och med den dag då den omräknade teckningskursen 

och det omräknade antalet aktier fastställts enligt vad ovan sagts. 

 

Om bolagets aktiekapital skulle minskas genom inlösen av aktier med återbetalning till aktieägarna, vilken 

minskning inte är obligatorisk, eller om bolaget – utan att fråga om minskning av aktiekapital – skulle genomföra 

återköp av egna aktier men där, enligt bolagets bedömning, åtgärden med hänsyn till dess tekniska utformning och 

ekonomiska effekter, är att jämställa med minskning som är obligatorisk, skall omräkning av teckningskursen och 

antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av utföras av bolaget, eller, om teckningsoptionerna 

registreras av Euroclear Sweden, av banken, med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan i detta 

moment H. 

 

I. Genomför bolaget åtgärd som avses i denna § 7, eller annan liknande åtgärd med liknande och skulle, enligt 

bolagets bedömning, tillämpning av härför avsedd omräkningsformel, med hänsyn till åtgärdens tekniska 
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utformning eller av annat skäl, ej kunna ske eller leda till att den ekonomiska kompensation som innehavarna 

erhåller i förhållande till aktieägarna inte är skälig, skall bolaget, eller, om teckningsoptionerna registreras av 

Euroclear Sweden, banken, genomföra omräkningarna av teckningskursen och av antalet aktier som varje 

teckningsoption berättigar till teckning av i syfte att omräkningarna leder till ett skäligt resultat. 

 

J. Vid omräkningar enligt ovan skall teckningskursen avrundas till helt öre, och antalet aktier avrundas till två 

decimaler. 

 

K. Beslutas att bolaget skall träda i likvidation enligt 25 kap. aktiebolagslagen får, oavsett likvidationsgrunden, anmälan 

om teckning ej därefter ske. Rätten att göra anmälan om teckning upphör i och med likvidationsbeslutet, oavsett 

sålunda att detta ej må ha vunnit laga kraft. 

 

Senast två månader innan bolagsstämman tar ställning till fråga om bolaget skall träda i frivillig likvidation enligt 25 

kap. 1 § aktiebolagslagen, skall innehavarna genom meddelande enligt § 10 nedan underrättas om den avsedda 

likvidationen. I meddelandet skall intagas en erinran om att anmälan om teckning ej får ske, sedan bolagsstämman 

fattat beslut om likvidation. 

 

Skulle bolaget lämna meddelande om avsedd likvidation enligt ovan, skall innehavare – oavsett vad som i § 4 sägs 

om tidigaste tidpunkt för anmälan om teckning – äga rätt att göra anmälan om teckning från den dag då 

meddelandet lämnats, förutsatt att teckning kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den 

bolagsstämma vid vilken fråga om bolagets likvidation skall behandlas. 

 

L. Skulle bolagsstämman godkänna fusionsplan, enligt 23 kap. 15 § aktiebolagslagen, varigenom bolaget skall uppgå i 

annat bolag, får anmälan om teckning därefter ej ske. 

 

Senast två månader innan bolaget tar slutlig ställning till frågan om fusion enligt ovan, skall innehavarna genom 

meddelande enligt § 10 nedan underrättas om fusionsavsikten. I meddelandet skall en redogörelse lämnas för det 

huvudsakliga innehållet i den avsedda fusionsplanen samt skall innehavarna erinras om att teckning ej får ske, sedan 

slutligt beslut fattats om fusion i enlighet med vad som angivits i föregående stycke. 

 

Skulle bolaget lämna meddelande om planerad fusion enligt ovan, skall innehavare – oavsett vad som i § 4 sägs om 

tidigaste tidpunkt för anmälan om teckning – äga rätt att göra anmälan om teckning från den dag då meddelande 

lämnats om fusionsavsikten, förutsatt att teckning kan verkställas senast fem veckor före den bolagsstämma, vid 

vilken fusionsplanen, varigenom bolaget skall uppgå i annat bolag, skall godkännas. 

 

M. Upprättar bolagets styrelse en fusionsplan enligt 23 kap. 28 § aktiebolagslagen, varigenom bolaget skall uppgå i 

annat bolag, eller annan motsvarande associationsrättslig lagstiftning, varigenom bolaget skall uppgå i annat bolag, 

skall följande gälla. 

 

Äger ett moderbolag samtliga aktier i bolaget, och offentliggör bolagets styrelse sin avsikt att upprätta en 

fusionsplan enligt i föregående stycke angivet lagrum, skall bolaget, för det fall att sista dag för anmälan om teckning 

enligt § 4 ovan infaller efter sådant offentliggörande, fastställa en ny sista dag för anmälan om teckning (slutdagen). 

Slutdagen skall infalla inom 60 dagar från offentliggörandet. 

 

Om offentliggörandet skett i enlighet med vad som anges ovan i detta moment M., skall – oavsett vad som i § 4 

ovan sägs om tidigaste tidpunkt för anmälan om teckning – innehavare äga rätt att göra sådan anmälan fram till 

slutdagen. Bolaget skall senast fyra veckor före slutdagen genom meddelande enligt § 10 nedan erinra innehavarna 

om denna rätt samt att anmälan om teckning ej får ske efter slutdagen. 

 

N. Oavsett vad under moment K., L. och M. ovan sagts om att anmälan om teckning ej får ske efter beslut om 

likvidation, godkännande av fusionsplan eller utgången av ny slutdag vid fusion, skall rätten att göra anmälan om 

teckning åter inträda för det fall att likvidationen upphör respektive fusionen ej genomförs. 
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O. För den händelse bolaget skulle försättas i konkurs, får anmälan om teckning ej därefter ske. Om emellertid 

konkursbeslutet häves av högre rätt, får anmälan om teckning återigen ske. 

 

P. Om bolagsstämman skulle godkänna en delningsplan enligt 24 kap. 17 § aktiebolagslagen, varigenom bolaget skall 

delas genom att en del av bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra aktiebolag mot vederlag 

till aktieägarna i bolaget, skall, förutsatt att delningen registreras vid Bolagsverket, vid anmälan om teckning som 

sker på sådan tid, att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till erhållande av delningsvederlag, av bolaget, eller, 

om teckningsoptionerna registreras av Euroclear Sweden, av banken, tillämpas en omräknad teckningskurs och ett 

omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna, så långt möjligt enligt principerna i punkt G 

ovan. 

 

Om samtliga bolagets tillgångar och skulder övertas av två eller flera andra aktiebolag mot vederlag till aktieägarna 

i bolaget skall så långt möjligt bestämmelserna i punkt K ovan äga motsvarande tillämpning, innebärande bl.a. att 

rätten att begära teckning upphör samtidigt med registrering enligt 24 kap 27 § aktiebolagslagen och att 

underrättelse till optionsinnehavare skall ske senast en månad innan den bolagsstämma som skall ta ställning till 

delningsplanen. 

 

§ 8 Särskilt åtagande av bolaget 

 

Bolaget förbinder sig att inte vidtaga någon i § 7 ovan angiven åtgärd som skulle medföra en omräkning av teckningskursen 

till belopp understigande akties vid var tid gällande kvotvärde. 

 

§ 9 Förvaltare 

 

Den som erhållit tillstånd enligt 5 kap. 14 § andra stycket aktiebolagslagen att i stället för aktieägare införas i bolagets 

aktiebok, äger rätt att registreras på konto som innehavare. Sådan förvaltare skall betraktas som innehavare vid tillämpning 

av dessa villkor. 

 

§ 10 Meddelanden 

 

Om teckningsoptionerna registreras av Euroclear Sweden skall meddelande rörande teckningsoptionerna tillställas varje 

registrerad innehavare och annan rättighetshavare som är antecknad på konto i bolagets avstämningsregister. 

 

Om teckningsoptionerna inte registreras av Euroclear Sweden skall meddelanden rörande teckningsoptionerna ske genom 

brev med posten till varje innehavare under dennes för bolaget senast kända adress eller införas i minst en rikstäckande 

utkommande daglig tidning. Vidare är, om teckningsoptionerna inte registreras av Euroclear Sweden, innehavare skyldiga att 

anmäla namn och adress till bolaget. 

 

§ 11 Ändring av villkor 

 

Om teckningsoptionerna registreras av Euroclear Sweden äger banken för innehavarnas räkning träffa överenskommelse med 

bolaget om ändring av dessa villkor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande eller myndighets beslut så kräver eller om det 

i övrigt – enligt bankens bedömning – av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och innehavarnas rättigheter inte 

i något väsentligt hänseende försämras. 

 

Innehavarna äger rätt att träffa överenskommelse med bolaget om ändring av dessa villkor. 

 

Vid ändringar i den lagstiftning som det hänvisas till i dessa villkor skall villkoren i möjligaste mån tolkas, utan att bolaget, 

eller, om teckningsoptionerna registreras av Euroclear Sweden, banken och bolaget skall behöva särskilt överenskomma om 

det, som att hänvisningen är till det lagrum som ersätter det lagrum som hänvisas till i dessa villkor, förutsatt att innehavarnas 

rättigheter inte i något väsentligt hänseende försämras. Vid terminologiska förändringar i lagstiftningen avseende termer 

som används i dessa villkor skall de termer som används i dessa villkor i möjligaste mån tolkas som om termen som används 

i den nya lagstiftningen även använts i dessa villkor, utan att bolaget, eller, om teckningsoptionerna registreras av Euroclear 
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Sweden, banken och bolaget skall behöva särskilt överenskomma om det, förutsatt att innehavarnas rättigheter inte i något 

väsentligt hänseende försämras. 

 

§ 12 Sekretess 

 

Varken bolaget, eller, om teckningsoptionerna registreras av Euroclear Sweden, banken eller Euroclear Sweden, får 

obehörigen till tredje man lämna uppgift om innehavare. 

 

Om teckningsoptionerna registreras av Euroclear Sweden äger bolaget rätt att få följande uppgifter från Euroclear Sweden 

om innehavares konto i bolagets avstämningsregister. 

 

1. innehavares namn, personnummer eller annat identifikationsnummer samt postadress, 

2. antal teckningsoptioner. 

 

§ 13 Begränsning av bolagets, eller, om teckningsoptionerna registreras av Euroclear Sweden, bankens ansvar

  

 

I fråga om de på bolaget, eller, om teckningsoptionerna registreras av Euroclear Sweden, banken ankommande åtgärderna 

gäller att ansvarighet inte kan göras gällande för skada, som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk 

myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om 

strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om bolaget, eller, om teckningsoptionerna registreras av Euroclear Sweden, 

banken själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. 

 

Vad ovan sagts gäller i den mån inte annat följer av lagen om kontoföring av finansiella instrument (1998:1479). 

 

Bolaget, eller, om teckningsoptionerna registreras av Euroclear Sweden, banken, är inte heller skyldig att i andra fall ersätta 

skada som uppkommer om bolaget, eller, om teckningsoptionerna registreras av Euroclear Sweden, banken, varit normalt 

aktsam. Bolaget, eller, om teckningsoptionerna registreras av Euroclear Sweden, banken, är i intet fall ansvarig för indirekt 

skada. 

 

Föreligger hinder för bolaget, eller, om teckningsoptionerna registreras av Euroclear Sweden, banken, att verkställa betalning 

eller att vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket, får åtgärden uppskjutas till dess hindret har 

upphört. 

 

§ 14 Tillämplig lag och forum 

 

Svensk lag gäller för dessa villkor och därmed sammanhängande rättsfrågor. Talan rörande villkoren skall väckas vid Lunds 

tingsrätt eller vid sådant annat forum vars behörighet skriftligen accepteras av bolaget. 

_______________ 
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