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2020 KVARTAL 4 (okt-dec) 

▪ Omsättning produkter 7 258 (394) KSEK 

▪ Bruttovinst 3 866 (321) KSEK, 53% (81%) 

▪ Rörelseresultat -10 702 (-11 508) KSEK  

▪ Resultat per aktie -0,07 (-0,08) SEK 

 

HELÅRET 2020 (jan-dec) 

▪ Omsättning produkter 21 283 (4 408) KSEK 

▪ Bruttovinst 13 089 (2 583) KSEK, 61% (59%) 

▪ Rörelseresultat -31 053 (-23 922) KSEK  

▪ Resultat per aktie -0,19 (-0,18) SEK  
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 

 

▪ Den 13 februari 2020 meddelade Bolaget att man erhållit en beställning från sin distributionspartner i Kina, 

Shijiazhuang Yuanjia Biotechnology  Co. Ltd. ("Yuanjia Bio") på 53 000 enheter VagiVital® för leverans i maj 2020. 

Produkterna skall användas i syfte att bygga upp medvetenheten om Produkten bland gynekologer och 

gynekologikliniker runt om i landet samt för att samla in data från användare av produkten inför den fullskaliga 

lanseringen.  

▪ Den 25 februari, 2020 meddelar Peptonic Medical att man lämnat in en sk. 510k -ansökan till det amerikanska 

läkemedelsverket (Food and Drug Administration - FDA) för att erhålla tillstånd att marknadsföra och sälja 

VagiVital® i USA.  

▪ Den 9 april, 2020 meddelade Bolaget att vår egenvårdsprodukt VagiVital®kommer från och med maj månad även 

att finnas på alla LloydsApoteks 80 st butiker i Sverige.   

▪ Den 7 maj 2020 meddelas att Bolaget lämnat in en ansökan för att patentskydda behandling av vestibulit med 

bolagets egenvårdsprodukt VagiVital®.  

▪ Den 14 maj 2020 meddelades att Bolaget lämnat in en ansökan för att patentskydda en intimtvätt baserad på 

VagiVital® och en selekterad olja. Intimmarknaden och antalet användningsområden inom kategorin växer. Till de 

delar som växer snabbast hör intimtvättar, vilka i stort kan delas in i tvål och olja. En utmaning med en intimtvätt 

är att göra rent, men inte ställa till med några problem i ett väldigt känsligt område 

▪ Den 14 maj 2020 meddelades att Bolaget tecknat avtal om att förvärva en majoritetsandel av aktierna i Lune 

Group Oy ("Lune"), det finländska bolaget bakom menskoppen Lunette.  

▪ Den 3 juni 2020 meddelade Bolaget att då samtliga villkor enligt avtalet är uppfyllda har Peptonic idag genomfört 

förvärvet av 60 befintliga aktier i Lune. Styrelsen har i samband med tillträdet beslutat om en apportemission av 

12 228 133 aktier till de nuvarande aktieägarna i Lune vilket utgör köpeskillingen för de befintliga aktierna i Lune. 

Styrelsen har vidare beslutat om en riktad nyemission om 4 787 037 aktier till Vidarstiftelsen som tillför Peptonic 

7,5 MSEK i emissionslikvid, vilken ska erläggas som kontant betalning för nyemitterade aktier i Lune. Emissionerna 

genomförs med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2019 och i enlighet med de villkor som meddelats 

genom pressmeddelandet den 14 maj 2020. 

▪ Den 30 juni 2020 meddelade Bolaget att Bolagsstämman beslutade att, för tiden intill utgången av nästa 

årsstämma, nyvälja Anna Tenstam och omvälja Hans von Celsing, Leni Ekendahl och Marianne Östlund som 

styrelseledamöter. Hans von Celsing valdes även som ordförande. 

▪ Den 7 juli 2020 meddelade Bolaget att man avser att utnyttja köpoptionen för förvärva resterande aktier i Lune 

Group OY. Köpeskillingen för aktierna uppgår till 1,2 MEUR (cirka 12,5 MSEK baserat på en växelkurs om 10,43 

SEK/EUR) och betalning ska ske i form av nya aktier i Peptonic. Styrelsen avser därför att inom kort besluta om en 

apportemission av 7 442 774 aktier till säljarna under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande 

godkännande den 28 juli. 

▪ Den extra Bolagsstämman, 28 juli 2020, godkände förvärvet av utestående aktier i Lune Group OY, detta enligt 

styrelsens avtal per den 7 juli 2020. Från och med 7 juli kommer därmed hela Lune Group OY att vara helägt av 

Peptonic Medical AB. 

▪ Den 14 augusti 2020 meddelas Bolaget att man erhållit en beställning från sin distributionspartner i Kina, 

Shijiazhuang Yuanjia Biotechnology  Co. Ltd. ("Yuanjia Bio") på 106,000 enheter VagiVital® för leverans i två 

omgångar – 53,000 st innan nyår och 53,000 st under första kvartalet 2021. 

▪ Den 27 augusti 2020 meddelade Bolaget att resultaten från en undersökning som genomfördes under 

våren/försommaren bland kvinnor som använt VagiVital visar på stor nöjdhet och mycket god behandlingseffekt. 

Av de närmare ett hundra VagiVital-användare som svarade på enkäten upplevde 83% att de fått symtomlindring. 

Dessa hade använt VagiVital i minst en månad. 

▪ Den 3 september 2020 informerade Bolaget om resultaten av den senaste kliniska studien med VagiVital®. Syftet 

med studien var att undersöka huruvida och i vilken utsträckning VagiVital® kan lindra symtom kopplade till 

vaginal atrofi hos kvinnor som tar aromatashämmande läkemedel (s.k. antiöstrogen), som ett led i sin 

cancerbehandling. Resultaten visar på kraftig lindring av de mest besvärande symtomen såsom vaginal torrhet, 

klåda och samlagssmärta. Dessutom sjönk vaginalt pH som en följd av behandlingen med VagiVital®. Samtliga 

förbättringar var statistiskt signifikanta (p<0,001) och magnituden av förbättringarna var på minst samma nivå 

som i tidigare kliniska studier med VagiVital®. 
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▪ Den 9 november 2020 meddelar Bolaget att man lämnat in en ansökan för att patentskydda behandling av 

genitala svampinfektioner och bakteriell vaginos med en modifierad VagiVital®-formulering. Bakgrunden till 

denna ansökan är bl.a. positiva resultat från in-vitro-studier som visar på en effektiv svampavdödande effekt. 

Kvinnor som lider av svampinfektion har spontant använt VagiVital® och berättat om goda resultat. I den nya 

formuleringen har de egenskaper förstärkts, som bedöms bidra till den positiva behandlingseffekten.Finns inget 

att notera. 

▪ Den 9 november 2020 meddelar Bolaget att man upptagit ett lån om 7,5 Mkr i enlighet med det låneavtal om 

undertecknades i maj 2020. 

▪ Den 11 november 2020 meddelar Bolaget att man har fått ett godkännande från US Food and Drug 

Administration (FDA) angående VagiVital® Aktivgel, vilket ger företaget tillstånd att marknadsföra och sälja 

produkten i USA. VagiVital® är en hormonfri aktivgel. De unika fysiologiska egenskaperna hos gelen gör att 

kvinnors behov av att återfukta vaginan tillgodoses på ett nytt avancerat sätt. Introduktionen av VagiVital®, 

företagets egen gel för förbättring av vaginal hälsa, markerar den första lanseringen i USA av företagets 

hälsoprodukter för kvinnor. VagiVital® är ny på den amerikanska marknaden, men har varit tillgänglig på ett antal 

marknader i Europa sedan 2018 och befinner sig i en introduktionsfas på utvalda marknader i Asien. 

▪ Den 19 november 2020 meddelar Bolaget att styrelsen för Peptonic Medical AB har, med stöd av bemyndigande 

från årsstämman den 30 juni 2020, beslutat att genomföra en emission av aktier med företrädesrätt för befintliga 

aktieägare ("Företrädesemissionen"). Teckningstiden löper under perioden 1–15 december 2020. 

Teckningskursen uppgår till 1,09 SEK per aktie. Genom Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras upp till 

ca 25,4 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser upp till ett 

sammanlagt belopp om ca 3,7 MSEK, motsvarande ca 14,6 % av Företrädesemissionen. Bolaget har inför 

förestående Företrädesemission valt att inte upphandla emissionsgarantier från tredje part. Den 26 november 

kommer memorandum att offentliggöras. 

▪ Den 30 november 2020 meddelar Bolaget att Lune Group Oy Ltd., (’Lune’) som ägs av Peptonic Medical AB och 

som är mest känt för Lunette®  Menskoppar lanserar återanvändbara tygbindor. Liksom menskopparna tillverkas 

de nya tygbindorna i Finland. Pionjären inom finländsk femtech, menskoppstillverkaren Lune Group Oy Ltd., 

utökar sitt produktsortiment med en återanvändningsbar tygbinda. Bindorna är hudvänliga och lämpar sig för 

användning under menstruation, lindrig inkontinens eller som ett tilläggsskydd tillsammans med Lunette® 

menskoppar. Lanseringen sker först via Lunettes on-line butiker globalt. Detta för att samla erfarenheter från 

användare innan tygbindorna lanseras via återförsäljare och grossister. 

▪ Den 1 december 2020 meddelar Bolaget att man tecknat avtal med Common Sense, Ltd. (Common Sense) om 

distribution av ett självdiagnostiskt test för bakteriell vaginos. Distributionsrättigheterna gäller för 28 länder, 

varav exklusiva rättigheter erhållits för Sverige, Norge och Danmark. Bland de icke-exklusiva länderna finns bl.a. 

England, Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien och Australien. Peptonic kommer att marknadsföra självtestet under 

varumärket VagiVital®. Självtesterna har utvecklats av Common Sense och säljs idag i USA och i ett antal länder i 

Europa bl.a. England, Italien och Nederländerna. I kliniska studier har självtestet visat en känslighet på 91,8% och 

en specificitet på 92,8%. Svar från självtestet erhålls på några sekunder och inga prov behöver skickas för 

laboratorieanalys. 

▪ Den 17 december 2020 meddelar Bolaget att företrädesemission om ca 25,4 MSEK som beslutades och 

offentliggjordes den 19 november 2020 samt för vilken teckningsperioden avslutades den 15 december 2020, har 

slutförts. I Företrädesemissionen tecknades 21 775 059 aktier, motsvarande ca 94 % av Företrädesemissionen, 

med stöd av teckningsrätter. Därtill tecknades 40 642 271 aktier, motsvarande ca 175 % av Företrädesemissionen, 

utan stöd av teckningsrätter. Totalt har Företrädesemissionen tecknats till ca 268 %. Bolaget tillförs genom 

Företrädesemissionen ca 25,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader. 

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 
 

▪ Den 5 februari 2021 meddelar Bolaget att styrelsen idag har beslutat att utnyttja rätten att konvertera det lån om 

7,5 Mkr som Bolaget upptog i november 2020 från Vidarstiftelsen. Detta i enlighet med det låneavtal om 

undertecknades i maj 2020. Konverteringen sker genom en riktad kvittningsemission till Vidarstiftelsen där 

betalning för aktierna erläggs genom kvittning av lånebeloppet. Teckningskursen i kvittningsemissionen ska 

motsvara 85 procent av den volymviktade genomsnittskursen för Peptonics aktie på Spotlight Stock Market under 

de tio handelsdagarna närmast före begäran om konvertering, dvs en emissionsrabatt om 15 procent. Låneavtalet 
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undertecknades i samband med Peptonics förvärv av majoriteten av aktierna i Lune Group Oy Ltd i maj 2020. I 

samband med denna transaktion gjordes en riktad emission om 7,5 Mkr till Vidarstiftelsen till en aktiekurs 

motsvarande 115% av den volymviktade genomsnittskursen för Peptonics aktie på Spotlight Stock Market under 

de tio handelsdagarna närmast före emissionen. Konverteringen av lånet innebär att antalet aktier i Peptonic ökar 

med 5 454 942 st till 191 639 642 st (inklusive nyemitterade, men ännu inte registrerade aktier från 

företrädesemissionen i december 2020) och att Vidarstiftelsens andel av aktierna i Peptonic ökar med 2,85% till 

13,86%. 

▪ Den 23 februari 2021 meddelar Bolaget om utnämningen av Mikael Svensson, en strategisk och operativ ledare, 

till positionen som General Manager USA. Mikael Svensson har en dokumenterad historia av framgångsrika affärs- 

och operativa ledarskapsroller i Nordamerika och globalt. Han kommer närmast till Peptonic från Good Science 

Beauty där han tjänstgjorde som Chief Operations Officer. Tidigare har Mikael Svensson haft internationella 

ledarroller med företag som Johnson & Johnson, Q-Med och Merz. "Vi är mycket glada att få välkomna Mikael 

Svensson till Peptonic Medical för att leda våra kommersialiseringsaktiviteter i USA för att bidra till en fortsatt 

snabb tillväxt i vårt företag", säger Johan Inborr, VD för Peptonic. "Mikaels strategiska perspektiv och operativa 

erfarenhet från hans 15 år i USA kommer att vara oerhört värdefullt när vi lanserar våra innovativa produkter och 

utökar vårt fotavtryck i USA." 
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VD har ordet 

2020 kommer vi att minnas länge som ett år när vår syn på livet generellt och på hur vi arbetar och 
gör affärer ställdes på sin spets och omvärderades. Detta framtvingat av Covid-19 -pandemin som 
påverkat oss i större utsträckning än vi kunde föreställa oss för ett år sedan. 

Vi har alla påverkats av Covid-19 pandemin. Det gäller både privat och i våra arbetsliv. Starka 
rekommendationer från Folkmyndigheten och politikerna att stanna hemma, inte resa mera än 
absolut nödvändigt, undvika personliga möten osv. har klart minskat antalet besökare på apoteken. 
Detta i sin tur har lett till minskad försäljning i de fysiska försäljningkanalerna, vilket syns i 
försäljningen av våra produkter. Efter att ha nått rekordförsäljningsnivåer i januari och februari sjönk 
försäljningen av VagiVital i mars rätt kraftigt i apoteksbutikerna. En viss återhämtning kunde dock ses 
under hösten. Försäljningen on-line har dock ökat. För VagiVital ökade on-lineförsäljningen i Sverige 
med 66% och för Lunette ökade on-lineförsäljningen med 50% i Finland och med 22% i USA. Även 
försäljningen via nätbutikerna i Norge och Danmark utvecklades väl under året. Detta är en positiv 
utveckling som vi kommer att försöka påskynda eftersom detta är en växande trend inom alla 
branscher. 

Förvärvet av Lune Group Oy Ltd var den enskilt största händelsen i Peptonic under året. Det är en 
viktig del i byggandet av framtidens Peptonic. Lune tillför både produkter (menskoppar och 
underlivshygienprodukter) och ett globalt distributionsnätverk, som kommer att bidra till att 
Peptonic kan växa till ett bolag som erbjuder produkter för både behandlingar av medicinska tillstånd 
hos och för att höja livskvaliteten för kvinnor.  

Genom Lune fått vi fått tillgång till en internationell marknadsorganisation som vi ser stor 
utvecklingspotential i. Det finns också en stor potential i att förbättra distributionen i bl.a. USA och vi 
lägger nu fler resurser på att vidareutveckla denna. Lune har en bra och tydlig varumärkesidentitet 
som vi kommer att kunna bygga vidare på. I Business Unit Lunette kommer vi kunna ha mer 
konsumentnära produkter (icke medicintekniska produkter), vilket gör att portföljen kan expanderas 
snabbare under befintligt varumärke. Något som nu också sker. Baserat på ett skickligt och 
passionerat arbete med att engagera konsumenter online genereras organisk trafik till Lunes 
nätbutiker.  Detta är något vi kommer att fortsätta utveckla och även föra över till Business Unit 
VagiVital framöver. 

De båda varumärkena Lunette och VagiVital gör att kundbasen breddas till att omfatta kvinnor i 

alla åldrar – från tonåren till efter klimakteriet. Under varumärket Lunette kommer vi att utveckla 

en produktportfölj för ’mens, sex och fertilitet’, medan VagiVital kommer att innehålla produkter 
för ’intim egenvård’. Detta ger stora möjligheter att öka försäljningen av nuvarande och framtida 
produkter genom smart produktpositionering, egen produktutveckling och nya samarbeten. Peptonic 
blir även en mycket intressantare samarbetspartner både för distributörer på nya marknader, men 
även för bolag som vill in på den svenska och nordiska marknaden. Genom förvärvet manifesterar 
Peptonic sin syn på vikten av ansvarsfull användning av läkemedel och egenvård baserad på evidens 
och som bidrar till ökad hållbarhet.  

Exempel på denna strategi är egenutvecklingen av en intimtvätt och avtalet om distribution av ett 
självtest för bakteriell vaginos, som tecknades i december. Peptonic erhöll exklusiva rättigheter till 
självtestet i Sverige, Norge och Danmark, samt därtill icke-exklusiva rättigheter i ytterligare 25 länder. 
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Arbetet med att integrera de båda bolagen och att hitta och utnyttja synergierna har pågått hela året 
och fortsätter. Mycket fokus har lagts och kommer att läggas på den framtida digitala affären, vilket 
har accentuerats som en följd av COVID-19 pandemin. 

Under året har vi levererat över 100 000 tuber VagiVital till Kina och ytterligare 53 000 tuber skall 

levereras under första kvartalet i år. Produkten (VagiVital Daily Care) är en modifierad version av den 

medicintekniska produkten som skall registreras. Skillnaden ligger i förpackningstexterna, som för 

VagiVital Daily Care saknar vissa medicinska påståenden. Produkten används i en stor studie i Kina 

(Real World User Experience Study) för att samla effektdata (bl.a. mest besvärande symtom) och 

användarerfarenheter, som sedan skall användas för att komplettera registreringsansökan för den 

medicintekniska produkten. Rekryteringen till studien sker genom lokala sjukhusgynekologer och 

deltagarna betalar själva för produkten. Det pris deltagarna betalar för produkten är kraftigt 

rabatterat jämfört med det pris som erbjuds on-line via VagiVitals närbutik i Kina (www.vagivital.cn). 

Detta för att premiera dem som vill delta i studien. Hittills har sjukhus i ett 15-tal provinser gått med i 

studien och ytterligare sjukhus i andra provinser kommer att engageras.  

Processen kring en registrering av VagiVital i Kina pågår. Ett moment i processen är en kemisk analys 

av produkten i ett statligt laboratorium. Detta för att säkerställa att produkten inte innehåller 

skadliga ämnen. P g a  Covid-panemin har laboratoriet en ovanligt lång kö av produkter som skall 

analyseras, vilket innebär en fördröjning jämfört med en ursprungliga planen. Vår partner i Kina, 

Yuanjia Bio, bedömer att analysresultaten kommer att finnas tillgängliga först till hösten. Under tiden 

fortsätter rekryteringen av patienter till studien och därmed försäljningen av VagiVital Daily Care. 

Den studie som genomfördes med VagiVital på cancerpatienter som behandlas med 

aromatashämmare (s.k. anti-östrogen) efter en cancerbehandling avslutades under sommaren. 

Resultaten redovisades i september och visade på mycket god symtomlindrande effekt avseende 

mest besvärande symtom. Detta är särskilt glädjande, då denna patientgrupp ofta har kraftigare 

symtom än populationen i övrigt. I undersökningen mättes primärt förändringen i det symptom på 

vaginal atrofi som respektive patient upplevde som mest besvärande i självskattningstest. De 

symtom, kopplade till vaginal atrofi, som mättes var bland annat dyspareuni (smärta vid samlag), 

vaginal torrhet, vaginal irritation och klåda samt dysuri (smärta vid urinering). Sekundärt mättes 

förändringen i vaginalt pH som en objektiv parameter. Patienterna behandlades med en dos 

VagiVital® per dag under 12 veckor. Resultaten ger oss ytterligare argument i dialogen med 

gynekologer och barnmorskor. 

I november erhöll vi marknadsgodkännande för VagiVital i USA. Detta banar väg för en lansering på 

denna stora, men samtidigt tuffa marknad. Parallellt med registreringsprocessen har vi utvärderat 

olika alternativa distributionskanaler i USA. Vi har stärkt vår organisation i USA genom att anställa 

Mikael Svensson som General Manager USA. Han kommer att utveckla och leda verksamheten för 

båda våra varumärken på den amerikanska marknaden.  

Försäljningen i Business Unit VagiVital under året uppgick till 6 511 KSEK – en ökning med 48% från 

2019.  Resultatet för affärsområdet VagiVital (inklusive hela moderbolagets kostnader) var -26 253 

KSEK. Försäljningen i Business Unit Lunette uppgick till 25 800 KSEK under året, vilket är en minskning 

om 29% jämfört med 2019. Resultatet för affärsområdet blev för helåret -6 720 KSEK (Lune avser 

http://www.vagivital.cn/
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helår 2020 inkl tid innan vi konsoliderade bolaget). För den konsoliderade koncernen (Lune Group OY 

konsoliderat från 1/6 2020) blev försäljningen 21 283 KSEK och resultatet -31 053 KSEK. 

Under 2021 kommer vi att fokusera på att öka försäljningen av redan lanserade produkter, samt att 

lansera flera nya produkter under båda våra varumärken. Vi kommer att investera i försäljning on-

line och att utöka försäljningskanalerna genom att öppna flera on-linebutiker och teckna nya 

distributionsavtal. 

Jag vill framföra ett stort tack till medarbetare, styrelse, konsulter och alla stödpersoner för 

ovärderliga insatser och fortsatt förtroende för vår affärsidé. 

Bromma, den 26 februari 2021. 

 

Johan Inborr, VD 

 

 

 

Om Peptonic Medical AB 

Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning kring och 

utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter inom området kvinnohälsa. Vår vision är att 

erbjuda säkra och effektiva behandlingar för kvinnospecifika sjukdomar och medicinska tillstånd. 

Peptonic Medical lanserade VagiVital® i juli 2018. Detta är en hormonfri produkt för behandling av 

vaginal atrofi och vaginal torrhet. I bolagets utvecklingsprogram finns även Vagitocin® - en produkt 

som innehåller oxytocin för behandling av vaginal atrofi. Utvecklingen av Vagitocin® har lagts på is i 

väntan på ny information avseende oxytocinets verkningsmekanism i denna indikation. Bolaget 

grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight Stockmarket,   

www.spotlightstockmarket.se,  kortkod: PMED) i Stockholm. 

 

Sedan juni 2020 ingår Lune Group Oy Ltd. som ett helägt dotterbolag i Peptonic Medical -

koncernen.  Lune Group Oy Ltd. är ett företag grundat av Heli Kurjanen år 2005. Företagets affärsidé 

är att leda en lättsam mensrevolution i en positiv anda. Bolaget har genom att fokusera på hållbar 

utveckling, miljöfrågor och främjande av sexualhälsa utvecklats till att gå i täten för 

menskoppsföretagen. Lunette® menskoppar är ett alternativ till engångsmensskydd och håller i flera 

år. Företaget har återförsäljare i 50 länder och säljer via sin webbshop Lunette-produkter till över 

100 länder. Lune Group har i USA dotterbolaget Lune North America Inc. Lunette® menskoppar är 

designade, tillverkade och förpackade i Finland. Mer information om Lunette® får du genom att 

besöka https://se.lunette.com/. 

 

file:///C:/Users/DanMarkusson/Dropbox%20(PEPTONIC)/Dropbox%20for%20Business%20reports/Delårsrapporter/2020/ https:/se.lunette.com/
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FINANSIELL INFORMATION 

Förvärvet av Lune Group OY genomfördes 2020-06-03, i denna redovisning finns deras resultat med från och 

2020-06-03 i koncernredovisningen. Balansräkningen är konsoliderad från och med 2020-06-30. Då hela 

bolaget förvärvades i juli 2020 har ingen avsättning till minoritetsandel gjorts. 

 

Intäkter – Försäljning av varor uppgick under fjärde kvartalet till 7 258 (394) KSEK. Övriga rörelseintäkter var 

för kvartalet 1 087 (5) KSEK. För helåret uppgick försäljning av varor till 21 283 (4 408) KSEK. Övriga 

rörelseintäkter var för perioden var 1 151 (64) KSEK. I övriga intäkter ingick ett generellt Coronastöd för det 

finska dotterbolaget Lune om cirka 1 MSEK under kvartal 4. 

 

Kostnader – Kostnader för fjärde kvartalet uppgick till -19 047 (-11 907) KSEK. Kostnaderna för helåret var -53 

487 (-28 394). Under helåret har kostnader för produkter varit 8 194 (1 825) KSEK och marknadskostnaderna 

har varit cirka 24,2 MSEK (inkl löner). 

 

Resultat – Koncernens resultat efter finansnetto för fjärde kvartalet uppgick till -10 991 (-11 462) KSEK. För 

helåret är motsvarande resultat -31 333 (-24 509) KSEK.  

 

Finansiell ställning och likviditet – Kassa och bank uppgick per den 31 december 2020, till 39 312 (35 984) 

KSEK. Under fjärde kvartalet har bolaget fått in netto 24 590 genom en företrädesemission som genomfördes i 

december 2020. Externa förvärvskostnader för Lune Group har under året netto belastat likviditeten med 4 090 

KSEK. 

 

Eget kapital – Koncernens eget kapital per den 31 december 2020 uppgick till 117 820 (85 714) KSEK, vilket ger 

en soliditet om 88 (93) procent.  

 

Skulder - Bolaget skulder uppgick, per den 31 december 2020, till 16 618 (6 237) KSEK. 

 

Organisation – Under helåret beräknas genomsnittligt antal anställda till 12 (2). Vid periodens slut uppgick 

antalet anställda till 19 (3). Utöver detta finns i moderbolaget fyra konsulter inhyrda på långtidsavtal inom 

marknad och kvalitet, vidare är redovisningen utlagd på en redovisningsbyrå. Anställda på Lune Group OY inkl 

dotterbolag avser totalt 16 anställda. 

 

Aktie – Totalt antal aktier per den 31 december, 2020 var 162 911 613 (138 128 306) stycken. Efter registrering 

av den avslutade nyemissionen kommer antalet aktier att öka med 23 273 087 aktier till 186 184 700 aktier. 

Dessa registrerades hos Bolagsverket 2021-02-09. 
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RESULTATRÄKNING

Koncern

  3 mån 3 mån 12 mån 12 mån

okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

KSEK Not 2020 2019 2020 2019

Rörelsens intäkter

Försäljning varor 7 258 394 21 283 4 408

Övriga rörelseintäkter  1 087 5 1 151 64

Summa 8 345 399 22 434 4 472

Rörelsens kostnader

Kostnader för försålda varor -3 392 -73 -8 194 -1 825

Övriga externa kostnader 1 -10 373 -5 802 -29 515 -17 041

Personalkostnader -4 363 -2 979 -12 350 -6 475

Avskrivningar materiella och immateriella tillgångar -909 -2 855 -3 285 -2 855

Övriga rörelsekostnader -10 -198 -143 -198

Summa rörelsens kostnader -19 047 -11 907 -53 487 -28 394

Rörelseresultat -10 702 -11 508 -31 053 -23 922

Finansiella poster -289 46 -280 -587

Resultat före skatt -10 991 -11 462 -31 333 -24 509

Skatt på periodens resultat 241 0 241 0

Periodens resultat -10 750 -11 462 -31 092 -24 509
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31-dec 31-dec

Not 2020 2019

2 77 565 54 252

3 1 485 0

0 0

79 050 54 252

6 133 594

2 752 0

5 602 945

0 0

1 589 176

39 312 35 984

55 388 37 699

134 438 91 951

16 291 13 813

2 327 0

11 186 12 394

0 0

242 708 182 006

-123 600 -97 990

-31 092 -24 509

117 820 85 714

3 784 1 974

7 506 0

628 495

4 700 3 768

16 618 6 237

4 134 438 91 951Summa eget kapital och skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder  

Räntebärande kortfristiga skulder

Övriga kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder  

Leverantörsskulder

Summa eget kapital  

Periodens resultat

Överkursfond 

Balanserad förlust

Fond för utvecklingsutgifter

Fritt eget kapital

Aktiekapital

Pågående nyemissioner

Eget kapital  

Bundet eget kapital

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar  

Skattefordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  

Pågående nyemission

Övriga fordringar

Omsättningstillgångar  

Varulager

Koncern

KSEK 

BALANSRÄKNING

Finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar  

Immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Tillgångar

Anläggningstillgångar



 
 

Bokslutskommunike 2020 11 

  

Koncern 12 mån 12 mån

jan-dec jan-dec

KSEK 2020 2019

-31 333 -24 509

-3 285 2 855

241 -

-34 377 -21 654

-5 539 23

-8 822 -338

2 881 2 827

-45 857 -19 142

-2 822 -711

0 -

12 932

0

- -

10 110 -711

32 868 56 752

-1 293 -1 780

7 500 -10 500

39 075 44 472

3 328 24 619

35 984 11 365

39 312 35 984Summa likvida medel vid periodens slut

Nyemission

Emissionskostnader

Upptagna lån

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde

Summa likvida medel vid årets början

Finansieringsverksamhet

Ökning (-) minskning (+) varulager

Ökning (-) minskning (+) rörelsefordringar

Ökning (+) minskning (-) rörelseskulder

Summa kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

Förvärv av dotterbolag, netto likvidpåverkan

Investeringar i finansiella tillgångar

Avyttring/minskning av finansiella tillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Kassaflöde före förändring av rörelsekapital

Kassaflödesanalys

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat efter finansiella poster

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Betald skatt
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NOTER 

Redovisningsprinciper 
Denna delårsrapport har upprättats enligt årsredovisningslagen (9 kap. Delårsrapport) och enligt 

Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3.  

 
Not 1 – Transaktioner med närstående  
Koncern/Moderbolaget 

Under perioden har företag företrädda av styrelsemedlemmar anlitats på konsultbasis. Anna Tenstam är på 

konsultbasis inhyrd som marknadsansvarig för affärsområdet VagiVital, arvode till henne har utbetalts med 495 

KSEK. Totala arvoden under perioden uppgår till 1 176 (125) KSEK exklusive moms och avser i övrigt 

huvudsakligen affärsutvecklingstjänster. Samtliga transaktioner mellan närstående parter baseras på 

marknadsmässiga villkor. Inga övriga ledande befattningshavare, eller närstående till dessa, har eller har haft 

någon direkt eller indirekt delaktighet i några affärstransaktioner med bolaget som är eller var ovanlig till sin 

karaktär eller sina avtalsvillkor, och som inträffat under året. 

 2020  2019  

KSEK jan-dec  jan-dec  

Konsultarvode styrelsemedlemmar 1 176  125  

Total 1 176  125  

 
Not 2 – Immateriella anläggningstillgångar 
Patent-och utvecklingskostnader aktiveras och avskrivs på 20 år från det att första intäktskronan har tillförts 

koncernen, avskrivningen startade för helåret 2019. Aktiverade patent- och utvecklingskostnader beräknas 

medföra framtida intäkter till koncernen. I balansräkningen är patent- och utvecklingskostnaderna upptagna till 

anskaffningsvärde, reducerat med avskrivningar som genomförts. Koncernens goodwill kommer att påbörjas 

Förändring av eget kapital

Aktie-

kapital

Fond 

utvecklings

utgifter

Pågående 

nyemission

Överkurs-

fond fri

Balanserat 

resultat

Summa   

eget kapital

8 603 14 538 0 132 244 -100 134 55 251

-24 509 -24 509

-2 144 2 144 0

5 210 51 542 56 752

-1 780 -1 780

13 813 12 394 0 182 006 -122 499 85 714

13 813 12 394 0 182 006 -122 499 85 714

-31 092 -31 092

-1 208 1 208 0

479 7 021 7 500

Apportemissoner, köp Lune OY 1 999 30 725 -1101 31 623

Pågående nyemission 2 327 23 041 25 368

-1 293 -1 293

16 291 11 186 2 327 242 708 -154 692 117 820

Nyemissioner

Emissionskostnader

Utgående balans 31 december 2020

Överföring till fond

KSEK  

Ingående balans 1 januari 2019

Årets resultat

Nyemissioner

Emissionskostnader

Utgående balans 31 december 2019

Ingående balans 1 januari 2020

Årets resultat

Överföring till fond
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att skrivas av först under 2021, då på 20 år. Under 2020 har kostnader för förvärvet och integreringen belastat 

koncernens resultat. 

 

 
 
Not 3 – Materiella anläggningstillgångar 
Koncern 
I koncernen finns aktiverade verktyg för framställning av produkter. 

 
Not 4 – Eget kapital och skulder 
Koncern  
Det finns en räntebärande skuld om 7 500 TSEK i koncernen. 

Koncern

Balanserade utgifter för utvecklingsarbete 31-dec-20 31-dec-19

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid periodens början 49 457 48 922

Försäljningar/utrangeringar 0 0

Periodens aktiveringar 2 539 535

51 996 49 457

Avskrivningar vid periodens början -2 473 0

Årets avskrivningar -2 698 -2 473

Utgående ack avskrivning -5 171 -2 473

Redovisat värde vid periodens slut 46 825 46 984

Patent och licenser

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid periodens början 7 803 7 626

Försäljningar/utrangeringar 0 0

Periodens aktiveringar 283 177

8 086 7 803

Avskrivningar vid periodens början  -535 -152

Årets avskrivningar -306 -383

Utgående ack avskrivning -841 -535

Redovisat värde vid periodens slut 7 245 7 268

Koncerngoodwill

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid periodens början 0 0

Periodens aktiveringar 23 495 0

23 495 0

Avskrivningar vid periodens början 0 0

Årets avskrivningar 0 0

Utgående ack avskrivning 0 0

Redovisat värde vid periodens slut 23 495 0

Totala immateriella anläggningstillgångar 77 565 54 252
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Nyckeltal 12 mån 12 mån 12 mån

Koncern jan-dec jan-dec jan-dec

2020 2019 2018

Försäljning varor, KSEK 21 283 4 408 383

Bruttovinst försäljning varor, KSEK 13 089 2 583 283

Bruttomarginal 61% 59% 74%

Rörelseresultat, KSEK -31 053 -23 922 -14 381

Avkastning på eget kapital, % -31 -35 -26

Soliditet, % 88 93 80

Resultat per aktie, SEK -0.19 -0.18 -0.17

Likviditet per aktie, SEK 0.24 0.26 0.13

Eget kapital per aktie, SEK 0.72 0.62 0.64

Börskurs per balansdagen, SEK 1.73 1.89 0.50

Kurs/eget kapital per aktie, SEK 2.39 3.05 0.78

Antal aktier per balansdagen 162 911 613 138 128 306 86 028 600
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Moderbolaget Peptonic Medical AB 

FINANSIELL INFORMATION 

Intäkter – Försäljning av varor uppgick under fjärde kvartalet till 2 854 (394) KSEK. Övriga rörelseintäkter var 

för kvartalet 68 (5) KSEK. För helåret uppgick försäljning av varor till 6 511 (4 408) KSEK. Övriga rörelseintäkter 

var för samma period var 100 (64) KSEK. 

 

Kostnader – Kostnader för fjärde kvartalet uppgick till -10 193 (-11 907) KSEK. Kostnaderna för helåret var -32 

864 (-28 394). Under helåret har kostnader för produkter varit 3 202 KSEK och marknadskostnaderna har varit 

13 130 KSEK. 

 

Resultat – Bolagets resultat efter finansnetto för fjärde kvartalet uppgick till -7 296 (-11 462) KSEK. För helåret 

är motsvarande resultat -26 279 (-24 509) KSEK.  

 

Finansiell ställning och likviditet – Kassa och bank uppgick per den 31 december 2020, till 33 526 (35 984) 

KSEK. Under fjärde kvartalet har bolaget fått in netto 24 590 KSEK genom en företrädesemission som 

genomfördes i december 2020. Under året har förvärvet av Lune Group OY har belastat likviditeten med 11 285 

KSEK. 

 

Eget kapital – Bolagets eget kapital per den 31 december 2020 uppgick till 123 734 (85 714) KSEK, vilket ger en 

soliditet om 90 (93) procent. Det egna kapitalet ökade med 64 299 KSEK genom apportförvärven av Lune Group 

OY , den riktade nyemissionen till Vidarstiftelsen och företrädesemissionen i december.  

 

Skulder - Bolagets skulder uppgick, per den 31 december 2020, till 13 323 (6 237) KSEK. 

 

Organisation – Under perioden uppgick genomsnittligt antal anställda till 3 (2). Vid periodens slut uppgick 

antalet anställda till 3 (3). Utöver detta finns fyra konsulter inhyrda på långtidsavtal inom marknad och kvalitet, 

vidare är redovisningen utlagd på en redovisningsbyrå. 

 

Aktie – Totalt antal aktier per den 31 december, 2020 var 162 911 613 (138 128 306) stycken. Efter registrering 

av den avslutade nyemissionen kommer antalet aktier att öka med 23 273 087 aktier till 186 184 700 aktier. 

Dessa registrerades hos Bolagsverket 2021-02-09. 
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RESULTATRÄKNING

Moderbolaget

3 mån 3 mån 12 mån 12 mån

okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

Not 2020 2019 2020 2019

2 854 394 6 511 4 408

68 5 100 64

2 922 399 6 611 4 472

-1 615 -73 -3 202 -1 825

1 -5 258 -5 802 -19 017 -17 041

-2 615 -2 979 -7 722 -6 475

-695 -2 855 -2 780 -2 855

-10 -198 -143 -198

-10 193 -11 907 -32 864 -28 394

-7 271 -11 508 -26 253 -23 922

-25 46 -26 -587

-7 296 -11 462 -26 279 -24 509

0 0 0 0

-7 296 -11 462 -26 279 -24 509

Resultat före skatt

Skatt på periodens resultat

Rörelsens kostnader

Kostnader för försålda varor

Övriga externa kostnader

Personalkostnader

Avskrivningar materiella och immateriella tillgångar

Övriga rörelsekostnader

Periodens resultat

Summa rörelsens kostnader

Rörelseresultat 

Finansiella poster

Rörelsens intäkter

Försäljning varor

Övriga rörelseintäkter  

Summa 

  

KSEK
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30-dec 31-dec

Not 2020 2019

2 53 020 54 252

3 42 752 0

0 0

95 772 54 252

1 259 594

2 752 0

3 284 945

0 0

464 176

33 526 35 984

41 285 37 699

137 057 91 951

16 291 13 813

2 327 0

11 186 12 394

242 708 182 006

-122 499 -97 990

-26 279 -24 509

123 734 85 714

1 811 1 974

7 500 0

340 495

3 672 3 768

13 323 6 237

4 137 057 91 951

Summa kortfristiga skulder  

Summa eget kapital och skulder

Övriga kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Leverantörsskulder

Räntebärande kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder  

Periodens resultat

Summa eget kapital  

Överkursfond 

Balanserad förlust

Fond för utvecklingsutgifter

Fritt eget kapital

Aktiekapital

Pågående nyemissioner

Eget kapital  

Bundet eget kapital

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar  

Skattefordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  

Pågående nyemission

Övriga fordringar

Omsättningstillgångar  

Varulager

Finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar  

BALANSRÄKNING

Immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Moderbolaget

KSEK 
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Moderbolaget 12 mån 12 mån

jan-dec jan-dec

KSEK 2020 2019

-26 279 -24 509

2 780 2 855

- -

-23 499 -21 654

-665 23

-5 535 -338

-259 2 827

-29 958 -19 142

-1 548 -711

-42 751 -

- -

-44 299 -711

65 592 56 752

-1 293 -1 780

7 500 -10 500

71 799 44 472

-2 458 24 619

35 984 11 365

33 526 35 984

Emissionskostnader

Upptagna lån

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde

Summa likvida medel vid årets början

Summa likvida medel vid periodens slut

Nyemission

Ökning (-) minskning (+) varulager

Ökning (-) minskning (+) rörelsefordringar

Ökning (+) minskning (-) rörelseskulder

Summa kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

Förvärv av materiella anläggningstillgångar inkl dotterbolag

Investeringar i finansiella tillgångar

Avyttring/minskning av finansiella tillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamhet

Kassaflöde före förändring av rörelsekapital

Kassaflödesanalys

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat efter finansiella poster

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Betald skatt
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Not 1 – Transaktioner med närstående Not 1 – Transaktioner med närstående  
Koncern/Moderbolaget 

Under perioden har företag företrädda av styrelsemedlemmar anlitats på konsultbasis. Anna Tenstam är på 

konsultbasis inhyrd som marknadsansvarig för affärsområdet VagiVital, arvode till henne har utbetalts med 495 

KSEK. Totala arvoden under perioden uppgår till 1 176 (125) KSEK exklusive moms och avser i övrigt 

huvudsakligen affärsutvecklingstjänster. Samtliga transaktioner mellan närstående parter baseras på 

marknadsmässiga villkor. Inga övriga ledande befattningshavare, eller närstående till dessa, har eller har haft 

någon direkt eller indirekt delaktighet i några affärstransaktioner med bolaget som är eller var ovanlig till sin 

karaktär eller sina avtalsvillkor, och som inträffat under året. 

 

 2020  2019  

KSEK jan-dec  jan-dec  

Konsultarvode styrelsemedlemmar 1 176  125  

Total 1 176  125  

   

Not 2 – Immateriella anläggningstillgångar 
Patent-och utvecklingskostnader aktiveras och avskrivs på 20 år från det att första intäktskronan har tillförts 

bolaget, avskrivningen startade för helåret 2019. Aktiverade patent- och utvecklingskostnader beräknas 

medföra framtida intäkter till bolaget. I balansräkningen är patent- och utvecklingskostnaderna upptagna till 

anskaffningsvärde, reducerat med avskrivningar som genomförts. 

Förändring av eget kapital

Aktie-

kapital

Fond 

utvecklings

utgifter

Pågående 

nyemission

Överkurs-

fond fri

Balanserat 

resultat

Summa   

eget kapital

8 603 14 538 0 132 244 -100 134 55 251

-24 509 -24 509

-2 144 2 144 0

5 210 51 542 56 752

-1 780 -1 780

13 813 12 394 0 182 006 -122 499 85 714

13 813 12 394 0 182 006 -122 499 85 714

-26 279 -26 279

-1 208 1 208 0

2 478 37 746 40 224

Pågående nyemission 2 327 23 041 25 368

-1 293 -1 293

16 291 11 186 2 327 242 708 -148 778 123 734

Emissionskostnader

Utgående balans 31 december 2020

Överföring till fond

Nyemissioner

Ingående balans 1 januari 2020

Årets resultat

Emissionskostnader

Utgående balans 31 december 2019

KSEK  

Överföring till fond

Nyemissioner

Ingående balans 1 januari 2019

Årets resultat
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Not 3 – Materiella anläggningstillgångar 
 
Moderbolaget 
Förvärvet av aktierna i Lune Group OY finns aktiverade under denna post. Det är ett långsiktigt förvärv. I juni 
månad 2020 förvärvades 60 procent av aktierna via en apportemission. Vidare förvärvades ytterligare aktier via 
en riktad emission om 750 000 Euro. Genom detta förvärv hade bolaget en total andel av bolaget om 68% per 
2020-06-30. Under juli månad förvärvades hela bolaget genom en apportemission på resterande utestående 
aktier. 
 
Per 2020-12-31 har totalt 42 752 KSEK aktiverats för förvärvet. Av dessa avser apportemissionen ett värde om 
31 678 KSEK och den riktade emissionen till Lune Group OY  7 911 KSEK. Aktiverade förvärvskostnader avser 3 
163 KSEK. Likviditeten har belastats med 11 285 KSEK för förvärvet, en riktad nyemission i samband med 
förvärvet har netto inbringat 7 195 KSEK. Totalt har likviditeten netto belastats med 4 090 KSEK p g a förvärvet. 

 
Not 4 – Eget kapital och skulder 
 
Moderbolaget  
Det finns en räntebärande skuld om 7 500 KSEK, vilken har konverterats till aktier i februari 2021. 

Moderbolaget

Balanserade utgifter för utvecklingsarbete 31-dec-20 31-dec-19

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid periodens början 49 457 48 922

Försäljningar/utrangeringar 0 0

Periodens aktiveringar 1264 535

50 721 49 457

Avskrivningar vid periodens början -2 473 0

Årets avskrivningar -2 473 -2 473

Utgående ack avskrivning -4 946 -2 473

Redovisat värde vid periodens slut 45 775 46 984

Patent och licenser

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid periodens början 7 803 7 626

Försäljningar/utrangeringar 0 0

Periodens aktiveringar 283 177

8 086 7 803

Avskrivningar vid periodens början  -535 -152

Årets avskrivningar -306 -383

Utgående ack avskrivning -841 -535

Redovisat värde vid periodens slut 7 245 7 268

Totala immateriella anläggningstillgångar 53 020 54 252
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Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutsrapporten ger en rättvisande 

översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat. Styrelsen kommer inte att föreslå 

någon utdelning till bolagsstämman. 

 

FINANSIELL KALENDER 

Årsredovisning 2020    2021-04-15 

Delårsrapport 1    2021-05-12 

Bolagsstämma     2021-06-09 (preliminär) 

Delårsrapport 2    2021-08-18 

Delårsrapport 3    2021-11-10 

Bokslutskommuniké    2022-02-25 

 

Stockholm den 26 februari, 2021 

 

Hans von Celsing, styrelseordförande   Anna Tenstam, styrelseledamot 

 

Marianne Östlund, styrelseledamot   Leni Ekendahl, styrelseledamot 

 

Johan Inborr, VD 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Johan Inborr, VD PEPTONIC Medical AB. Tel: +46 708 853 893 

 

Notera: Dokumentet innehåller vissa uppgifter om omvärld och framtid. Dessa uppgifter ska 
betraktas som enbart återspeglande rådande uppfattning. Inga garantier kan lämnas att 
dessa uppgifter är korrekta. 


