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Januari - december 2022 i sammandrag 

Oktober - december 2022 

• Nettoomsättningen uppgick till 4 550 KSEK (3 717), en ökning med 22 procent. Försäljningen av 
instrument uppgick till 1 603 KSEK (1 358), en ökning med 18 procent. Försäljningen av 
engångssensorer uppgick till 2 947 KSEK (2 358), en ökning med 25 procent. 

• Justerat1 ökade nettoomsättningen med 59 procent. 

• Justerat för enkom förvärvet av Respiratory Motion Inc (RMI) och valutaförändringar minskade 
nettoomsättningen med 21 procent.  

• Bruttomarginalen före avskrivningar uppgick till 65,3 procent (45,4). 

• Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -37 458 KSEK (-21 561). 

• Resultatet efter finansiella poster uppgick till -42 692 KSEK (-24 366). 

• Resultatet per aktie uppgick till -0,61 SEK (-0,38). 

• Likvida medel per 2022-12-31 uppgick till 26 035 KSEK (74 872). 

Januari - december 2022 

• Nettoomsättningen uppgick till 14 034 KSEK (10 980), en ökning med 28 procent. Försäljningen av 
instrument uppgick till 6 686 KSEK (5 570), en ökning med 20 procent. Försäljningen av 
engångssensorer uppgick till 7 348 KSEK (5 410), en ökning med 36 procent. 

• Justerat1 ökade försäljningen med 80 procent. 

• Justerat för enkom förvärvet av RMI och valutaförändringar minskade nettoomsättningen med 
1 procent.  

• Bruttomarginalen före avskrivningar uppgick till 62,0 procent (54,3). 

• Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -118 353 KSEK (-73 300). Justerat för 
förvärvskostnader relaterat till RMI uppgick rörelseresultatet till -101 587 KSEK (-73 300). 

• Resultatet efter finansiella poster uppgick till -134 358 KSEK (-84 288). 

• Resultatet per aktie uppgick till -1,99 SEK (-1,31). 

• Den 1 juli 2022 slutfördes förvärvet av RMI (se sidan 17). 
 

Händelser efter kvartalets utgång 
Senzime beslutade den 23 januari 2023 om en företrädesemission om cirka 100 miljoner kronor och 
offentliggör villkor. Mer information se sidan 5. 

 

Siffror inom parentes ovan beskriver motsvarande period föregående år. Om inte annat anges avser samtliga 
uppgifter koncernen. 

1. Justerat för valuta, engångsposter och RMI som förvärvades under tredje kvartalet. Engångsposter avser 

bedömd lageruppbyggnad hos distributörer i Sydkorea och USA 

 

KSEK 2022 2021 2022 2021

Nettoomsättning 4 550 3 717 14 034 10 980

Rörelseresultat före avskrivningar -37 458 -21 561 -118 353 -73 300

Resultat efter finansiella poster -42 692 -24 366 -134 357 -84 288

Resultat per aktie (SEK) -0,61 -0,38 -1,99 -1,31

Bruttomarginal före avskrivningar (%) 65,3 45,4 62,0 54,3

Soliditet (%) 81,4 86,3 81,4 86,2

Q1-Q4Q4

Kv4 
 

 

 

»Kliniska riktlinjer 
etableras i USA och 
Europa som stödjer 
Senzimes teknik för 
patientövervakning. 
Lägger grund för 
långsiktig tillväxt.« 

 

»Ökad försäljning av 
TetraSens och kundmix 
stärker brutto-
marginalen från 45 % till 
65 %« 
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Stärkt plattform för fortsatt tillväxt 

Under 2022 föll många viktiga bitar på plats. Strategiskt förvärv 

av amerikanska RMI, licens- och samarbetsavtal med Masimo, ny 

kommersiell strategi i USA, viktiga nya kunder i Europa och USA 

samt kliniska riktlinjer publicerade med stöd för vår teknik. Vi har 

jobbat strategiskt med att skapa en kommersiell plattform och vår 

satsning på direktförsäljning på våra huvudmarknader i 

kombination med distributörer på övriga nyckelmarknader börjar 

ge resultat.  

Det fjärde kvartalet kunde vi rapportera en stark underliggande 

tillväxt i vår direktförsäljning och framför allt för 

sensorförsäljningen. Nettoomsättningen växte med 59 procent till 

4,6 miljoner kronor, justerat för förvärvet av Respiratory Motion 

Inc (RMI), valutaeffekter och engångsposter. I Europa ökade den 

underliggande försäljningen med 46 procent och i USA med 

126 procent. Bruttomarginalen ökade från ca 45 till ca 65 procent 

till följd av att engångssensorer står för en allt större del av 

försäljningen. 

Den installerade basen av TetraGraph®-system genererade en 

försäljning av engångssensorer som uppgick till 2,9 miljoner 

kronor vilket var en ökning med 111 procent justerat för förvärvet 

av RMI, valutaförändringar och engångsposter. Under perioden 

fick vi även vår första order av TetraSens® Pediatric, som är 

utvecklad för övervakning av barn, från ett ledande 

universitetssjukhus i USA. 

Under det fjärde kvartalet antogs kliniska riktlinjer av American 

Society of Anesthesiologists (ASA) i USA och European Society of 

Anaesthesiology and Intensive Care (ESAIC) i Europa. Båda 

riktlinjerna som nu har publicerats i ledande vetenskapliga 

tidskrifter rekommenderar just den typ av teknik som Senzimes 

TetraGraph-system bygger på för övervakning av patienter som 

får muskelrelaxerande läkemedel som del av narkos. Redan nu 

märker vi att riktlinjerna lett till ett ökat intresse i marknaden och 

vi räknar med att efterfrågan kommer att fortsätta öka under 

2023 och bidra till en fortsatt positiv försäljningsutveckling.  

Övervakningssystemet ExSpiron® som ingick i förvärvet av RMI är 

nu integrerat i produktportföljen och vår säljkår såväl som våra 

distributörer börjar nu positionera systemet kommersiellt. 

ExSpiron kompletterar vår affär med potential att bidra till 

förbättrad vård över hela vårdkedjan. Fokus ligger nu på 

kommersialisering inom de områden som är närliggande 

användningen av TetraGraph-systemet för att optimera synergier. 

Besluts- och budgetprocesser i sjukvården olika länder kan 

påverka utfall mellan olika kvartal liksom enstaka större ordrar. Vi 

ser dock en mycket positiv underliggande marknadstrend och 

intresset för och efterfrågan på våra lösningar ökar. Under 2023 

förväntar jag mig en stark och accelererande 

försäljningsutveckling som visar att de mellan till långsiktiga målen 

är inom räckhåll.  

Den aviserade företrädesemissionen med åtaganden från våra 

huvudägare ger alla aktieägare möjlighet att fortsätta vara med på 

resan. Jag är mycket tacksam för att ägare som representerar nära 

50 procent har aviserat att de kommer att teckna sina andelar. 

Emissionen ger oss kraft att fortsätta vår uppskalning av 

säljkanaler i USA och accelerera våra samarbetsprojekt med 

amerikanska Masimo.  

Jag är mycket stolt över var vi är i dag och det arbete alla 

anställda på Senzime gjort. Jag ser framemot att vi 

tillsammans ska fortsätta arbetet att minska komplikationer 

och patienters lidande samt bidra till förbättrad kvalitet i 

vården.  

 

Uppsala, februari 2023 

Pia Renaudin, VD 
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Kommentarer till rapporten 

Intäkter och resultat fjärde kvartalet 2022 
Koncernens nettoomsättning för fjärde kvartalet 2022 uppgick till 

4 550 KSEK (3 716), vilket motsvarar en ökning med 22 procent 

jämfört med fjärde kvartalet föregående år. Justerat för 

engångsposter, försäljning av RMI-produkter och 

valutaförändringar ökade försäljningen med 59 procent. 

Engångsposter avser bedömd lageruppbygnad av engångskaraktär 

hos distributörer i Sydkorea och USA. 

Tillväxten var främst driven av stark försäljning av monitorer samt 

engångssensorer i Europa. Försäljningen av monitorer ökade med 

17 procent och engångssensorer med 93 procent justerat för RMI 

och valutaförändringar. I USA ökade den underliggande 

försäljningen justerat för valuta, RMI och engångsposter med 

126 procent. På våra huvudmarknader var det framför allt den 

installerade basen av monitorer som drev den starka 

försäljningstillväxten av sensorer.  

Bruttomarginalen före avskrivningar under fjärde kvartalet 

uppgick till 65,3 procent, jämfört med 45,4 procent för 

motsvarande kvartal föregående år. Ökningen är främst hänförlig 

till produkt- och kundmix där ökad andel av den totala 

försäljningen kommer från högmarginalprodukten TetraSens 

jämfört med fjärde kvartalet 2021.  

Under fjärde kvartalet uppgick koncernens totala rörelsekostnader 

till 41 390 KSEK (23 247). Fortsatt utveckling av 

marknadsorganisationerna i USA och Tyskland samt negativa 

valutaeffekter har lett till kostnadsökningar jämfört med kvartalet 

föregående år.  

Rörelseresultatet under fjärde kvartalet uppgick till -42 485 KSEK  

(-24 333). Periodens resultat efter finansiella poster uppgick till      

-42 692 KSEK (-24 366). 

Intäkter och resultat januari - december 2022 
Nettoomsättningen uppgick till 14 034 KSEK (10 980) vilket 

motsvarar en ökning med 28 procent jämfört med samma period 

föregående år. Justerat för engångsposter, försäljning av RMI-

produkter och valutaförändringar ökade försäljningen med 

80 procent.  

Tillväxten kommer huvudsakligen från direktförsäljning i USA med 

ökad försäljning av TetraSens till befintliga kunder med installerad 

bas samt från distributörsförsäljnigen i Europa av framför allt 

ökade leveranser av TetraGraph-system. 

Bruttomarginalen före avskrivningar under perioden uppgick till 

62,0 procent, jämfört med 54,3 procent föregående år. Ökningen 

är främst hänförlig till produkt- och kundmix där ökad andel av 

den totala försäljningen kommer från högmarginalprodukten 

TetraSens. 

Koncernens totala rörelsekostnader uppgick till 129 509 KSEK 

(79 268). Förvärvet av RMI och fortsatt uppbyggnad av 

försäljningsorganisationen i USA och Tyskland har medfört 

kostnadsökningar mellan perioderna. Kostnaderna relaterade till 

förvärvet av RMI för perioden uppgick till 16 767 KSEK och justerat 

för dessa uppgick således koncernens totala rörelsekostnader till 

112 742 KSEK (79 268). Integrationen av RMI är slutförd vilket 

också har bidragit till kostnadsökningen. 

Rörelseresultatet för perioden uppgick till 133 905 KSEK (84 191). 

Finansiella kostnader för perioden uppgick till -453 KSEK (-98). 

Periodens resultat efter finansiella poster uppgick till -134 358 

KSEK (-84 289). 
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Finansiell ställning 
Vid utgången av fjärde kvartalet uppgick koncernens egna kapital 

till 261 903 KSEK (150 580). Soliditeten uppgick till 81,4 procent 

(86,2). Vid periodens utgång uppgick bolagets likvida medel till 

26 035 KSEK (74 872).  

Styrelsen beslutade den 23 januari 2023 om en nyemission av 

aktier om cirka 100 miljoner kronor med företrädesrätt för 

befintliga aktieägare. Syftet med företrädesemissionen är att 

genomföra ett antal initiativ som ett led i att skala upp den 

operationella verksamheten såsom att säkerställa omfattning och 

leverans i utveckling av hård- och mjukvara samt 

kommersialiseringen i förhållande till det strategiska 

samarbetsavtalet med Masimo. Vidare avser Senzime finansiera 

det generella rörelsekapitalbehovet mot bakgrund av förväntad 

tillväxt. Styrelsens bedömning är att denna finansiering är 

tillräcklig för att säkerställa driften av verksamheten under 

åtminstone en tolvmånadersperiod baserat på befintliga planer. 

Styrelsen bedömer att ytterligare expansion utöver plan kräver 

ytterligare finansiering.  

Kassaflöde och investeringar 
Kassaflödet från den löpande verksamheten inklusive förändring 

av rörelsekapital uppgick för det fjärde kvartalet till -29 463 KSEK 

(-20 561). Det negativa kassaflödet beror mest på det negativa 

resultatet balanserad av positiv förändring i rörelsekapitalet. 

Kassaflödet från investeringsverksamheten för det fjärde kvartalet 

uppgick till -1 224 KSEK (-1 257). Investeringar under perioden är 

till stor del relaterade till aktivering av utvecklingsprojekt. 

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -935 KSEK 

(-351) för det fjärde kvartalet. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten inklusive förändring 

av rörelsekapital för perioden januari - december 2022 uppgick till 

-136 778 KSEK (-81 328). Det negativa kassaflödet beror till största 

del på det negativa resultatet, lagerökning relaterat till RMI 

förvärvet samt engångsutbetalning relaterat till RMI:s nettoskuld i 

samand med förvärvet av RMI. Kassaflödet från 

investeringsverksamheten uppgick för perioden januari - 

december 2022 till -4 977 KSEK (-2 974), och är till stor del 

relaterad till aktivering av utvecklingsprojekt. Kassaflödet från 

finansieringsverksamheten för perioden januari - december 2022 

uppgick till 92 364 KSEK (-945). Senzime genomförde under juni 

månad 2022 en riktad nyemission vilken tillförde bolaget cirka 

100 miljoner kronor före emissionskostnader och cirka 95 miljoner 

kronor efter emissionskostnader. 

Optioner 
Personaloptioner 
Koncernen har fyra personaloptionsprogram om sammanlagt 

2 556 050 optioner.  

Se not 8 i denna bokslutskommuniké för detaljerade 

beskrivningar. 

Utspädning 
Baserat på befintligt antal aktier och utestående personal- och 

teckningsoptioner beräknas utspädningen till följd av programmen 

med antagande att samtliga optioner (inklusive ännu ej tilldelade) 

utnyttjas för nyteckning av aktier uppgå till högst 3,7 procent. 

Moderbolag och dotterföretag 
Merparten av koncernens verksamhet bedrivs i moderbolaget. För 

kommentarer till moderbolagets resultat hänvisas till de 

kommentarer som lämnas för koncernen. Det amerikanska 

bolaget Respiratory Motion Inc. förvärvades under det tredje 

kvartalet 2022 och är ett till 100 procent helägt dotterbolag till 

Senzime AB. Det amerikanska dotterbolaget Senzime, Inc. startade 

sin operativa verksamhet under det andra kvartalet 2020. 

Försäljningen i USA sker såväl i egen regi som via lokala 

distributörer. Under det första kvartalet 2021 startade det tyska 

dotterbolaget Senzime GmbH sin verksamhet. Koncernens två 

andra dotterbolag innehar endast vissa rättigheter vilka 

licensierats till moderbolaget mot betalning i form av royalty. 

Hållbarhet 
Senzimes verksamhet bidrar till en förbättrad global hälsa och 

patientsäkerhet genom att minska narkos- och andningsrelaterade 

komplikationer samt sänka vårdkostnader i samband med 

kirurgiska ingrepp och akuta behandlingar. Senzimes 

hållbarhetsarbete stödjer åtagandet gentemot patienter och 

strävar efter en hållbar utveckling baserad på ansvarfullt agerande 

och i linje med det grundläggande värderingarna. 

Under det fjärde kvartalet har Senzime genomfört en 

väsentlighetsanalys samt initierat intressentdialoger. En viktig del i 

RMI-

justerat  

RMI och 

valuta-

justerat 

kSEK okt-dec 2022 2021 Tillväxt Tillväxt Tillväxt

US 1 820 1 534 19% -9% -23%

Instrument/övrigt 76 480 -84% -87% -88%

Engångssensorer 1 744 1 054 65% 27% 7%

Europa 2 570 1 108 132% 55% 46%

Instrument/övrigt 1 369 687 99% 28% 17%

Engångssensorer 1 201 421 185% 100% 93%

Övriga Världen 159 1 074 -85% -85% -86%

Instrument/övrigt 158 191 -17% -17% -26%

Engångssensorer 1 883 -100% -100% -100%

Senzime okt-dec 4 550 3 716 22% -12% -21%

Instrument/övrigt 1 603 1 358 18% -19% -25%

Engångssensorer 2 947 2 358 25% -8% -18%

Rapporterat 

RMI-

justerat  

RMI och 

valuta-

justerat 

kSEK jan-dec 2022 2021 Tillväxt Tillväxt Tillväxt

US 6 801 4 092 66% 38% 18%

Instrument/övrigt 2 108 2 315 -9% -11% -22%

Engångssensorer 4 693 1 777 164% 101% 71%

Europa 6 559 3 546 85% 61% 53%

Instrument/övrigt 3 929 2 042 92% 68% 59%

Engångssensorer 2 630 1 504 75% 50% 44%

Övriga Världen 674 3 342 -80% -80% -81%

Instrument/övrigt 649 1 213 -47% -47% -59%

Engångssensorer 26 2 129 -99% -99% -100%

Senzime jan-dec 14 034 10 980 28% 9% -1%

Instrument/övrigt 6 686 5 570 20% 10% 2%

Engångssensorer 7 348 5 410 36% 8% -4%

Rapporterat 
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det grundläggande hållbarhetsarbetet var också att Senzime i 

slutet av 2022 påbörjade en process att skriva under UN Global 

Compact som innebär att bolaget förbinder sig till att 

verksamheten drivs enligt deras 10 principer som omfattar 

arbetsrätt, mänskliga rättigheter, antikorruption och miljö. 

Övriga väsentliga händelser under kvartalet 
Kliniska riktlinjer har antagits i USA och EU.  

American Society of Anesthesiologists (ASA) har publicerat kliniska 

riktlinjer avseende övervakning och reversering av neuromuskulär 

blockad. De kliniska riktlinjerna rekommenderar Senzimes typ av 

teknik för neuromuskulär patientövervakning. Det är första 

gången som ASA rekommenderar neuromuskulär övervakning. 

Den europeiska organisationen för anestesi och intensivvård, 

European Society of Anaesthesiology and Intensive Care (ESAIC), 

rekommenderar nu starkt att använda kvantitativ neuromuskulär 

övervakning för att förebygga komplikationer kopplade till 

muskelavslappnande preparat. Senzimes TetraGraph-system 

uppfyller kraven i de nya riktlinjerna, vilket möjliggör ökad 

patientsäkerhet och färre komplikationer. 

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång 
Styrelsen beslutade den 23 januari 2023 om en nyemission av 

aktier om cirka 100 miljoner kronor med företrädesrätt för 

befintliga aktieägare. Syftet med företrädesemissionen är att 

genomföra ett antal initiativ som ett led i att skala upp den 

operationella verksamheten. Företrädesemissionen omfattas till 

90,7 procent av teckningsåtaganden, avsiktsförklaringar och 

garantiåtaganden. Styrelsens beslut om företrädesemissionen är 

föremål för godkännande av en extra bolagsstämma, som är 

planerad att hållas den 16 februari 2023. Teckningskursen är 

fastställd till 7,25 kronor per aktie och omfattar högst 13 976 797 

nya aktier, vilket kommer tillföra Senzime cirka 100 miljoner 

kronor i emissionslikvid före avdrag av transaktionskostnader 

förutsatt att emissionen fulltecknas. Teckningsperioden löper från 

den 21 februari till den 7 mars 2023. 

Risker och osäkerhetsfaktorer 
Ett antal riskfaktorer kan ha en negativ inverkan på verksamheten 

i Senzime. Det är därför av stor vikt att beakta relevanta risker vid 

sidan av bolagets tillväxtmöjligheter. En redogörelse för 

koncernens väsentliga finansiella och affärsmässiga risker 

återfinns i förvaltningsberättelsen och i årsredovisningen för 2021. 

Några ytterligare väsentliga risker bedöms inte ha tillkommit. 

Framtidsutsikter 
Precis som många andra företag har Senzime stått inför stora 

utmaningar som en konsekvens av Covid-19-pandemin. Det 

grundläggande behovet av neuromuskulär övervakning har inte 

minskat, även om operationer har skjutits på framtiden för att 

tillmötesgå och möjliggör tillgången på medicinsk personal. 

Pandemin har påverkat antal nya utprövningar under 2020 och 

2021. Accessen till sjukhusen har varierat mellan olika länder. 

Senzime har dock sett en ökad tillgång till sjukhusen under 2022. 

Senzime har ingen verksamhet varken i Ryssland eller Ukraina. 

Samtidigt är det för tidigt att bedöma de konsekvenser en 

långvarig konflikt mellan dessa länder kan innebära. 

Granskning  
Denna bokslutskommuniké har ej varit föremål för granskning av 
bolagets revisorer. 
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Styrelsens försäkran 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens 

verksamhet, ekonomiska ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de 

företag som ingår i koncernen står inför. 

 Uppsala den 1 februari 2023  

Philip Siberg 
Styrelseordförande 

Sorin J. Brull 
Styrelseledamot 

Adam Dahlberg 
Styrelseledamot 

Laura Piccinini 
Styrelseledamot 

Lennart Kalén 
Styrelseledamot 

Eva Walde 
Styrelseledamot 

Jenny E Freeman 
Styrelseledamot 

 
Pia Renaudin 

Verkställande direktör  
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Koncernens rapport över totalresultat i sammandrag*  

 

 

 

Årets resultat och summa totalresultat är i sin helhet hänförligt till moderföretagets aktieägare. 

Resultat per aktie, räknat på periodens resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare 

 

 

*För 2022 poster, en omräkning har skett för Q3. Den slutliga förvärvsanalysen avseende förvärvet av RMI innebär att den tidigare publicerade 

resultaträkningen och balansräkningen per den 30 september omräknats se vidare not 9. 

 

  

Belopp i KSEK Not 2022 2021 2022 2021

Nettoomsättning 2 4 550 3 717 14 034 10 980

Kostnad för sålda varor 3 -5 645 -4 801 -18 429 -15 903

Bruttoresultat -1 095 -1 084 -4 395 -4 923

Utvecklingskostnader 4 -6 461 -3 898 -19 463 -12 527

Försäljningskostnader 4 -23 475 -13 338 -70 045 -39 533

Administrationskostnader 4,5,8,9 -8 154 -6 538 -44 340 -28 175

Övriga rörelseintäkter 3 361 1 373 16 461 2 884

Övriga rörelsekostnader -6 661 -848 -12 123 -1 917

Rörelseresultat -42 485 -24 333 -133 905 -84 191

Finansiella intäkter - - - -

Finansiella kostnader -207 -33 -453 -98

Finansiella poster – netto -207 -33 -453 -98

Resultat efter finansiella poster -42 692 -24 366 -134 358 -84 289

Inkomstskatt -194 594 1 658 2 146

Periodens resultat -42 886 -23 772 -132 700 -82 143

Q4 jan-dec

Amounts in SEK thousands Note 2022 2021 2022 2021

Profit (-loss) for the period -42 886 -23 772 -132 700 -82 143

Other comprehensive income

Items relassifiable to profit or loss

Translation differences -7 788 -998 2 348 -580

Other comprehensive income for the period, net of tax - - - -

Total comprehensive income -50 674 -24 770 -130 352 -82 723

Q4 Jan-Dec

SEK Not 2022 2021 2022 2021

Vägt genomsnittligt antal aktier- före utspädning 6 69 883 985 62 493 290 66 627 234 62 493 290

Vägt genomsnittligt antal aktier- efter utspädning 6 69 883 985 62 660 393 66 627 234 62 679 957

Resultat per aktie, före och efter utspädning 6 -0,61 -0,38 -1,99 -1,31

Q4 jan-dec
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Koncernens balansräkning i sammandrag 

 

  

Belopp i KSEK Not 2022 2021

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar 243 328 74 159

Materiella anläggningstillgångar 2 285 1 286

Nyttjanderätter 13 781 1 884

Övriga finansiella anläggningstillgångar 4 084 1 735

Summa anläggningstillgångar 263 478 79 064

Omsättningstillgångar

Varulager 21 652 8 834

Kundfordringar 4 210 4 936

Övriga fordringar 4 746 5 644

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 721 1 272

Likvida medel 26 035 74 872

Summa omsättningstillgångar 58 364 95 558

SUMMA TILLGÅNGAR 321 842 174 622

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 261 903 150 580

SKULDER

Långfristiga skulder

Avsättningar 2 886 1 735

Leasingskuld 10 506 617

Uppskjuten skatteskuld 25 361 9 712

Summa långfristiga skulder 38 753 12 064

Kortfristiga skulder

Leasingskuld 2 537 1 017

Leverantörsskulder 7 318 3 941

Övriga kortfristiga skulder 2 508 2 062

Upplupna kostnader 8 823 4 958

Summa kortfristiga skulder 21 186 11 978

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 321 842 174 622

31 dec 
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Koncernens rapport över förändring i eget kapital i sammandrag 

 

 

 

  

Belopp i KSEK Not Aktiekapital 

Övrigt 

tillskjutet 

kapital Reserver  

Balanserat 

resultat inkl 

periodens 

resultat  

Totalt 

eget 

kapital 

Ingående balans per 1 januari 2021 7 812 397 553 1 913 -175 932 231 346

Periodens resultat -82 143 -82 143

Övrigt totalresultat -580

Summa totalresultat - - -580 -82 143 -82 723

Transaktioner med aktieägare i deras 

egenskap av ägare 

Personaloptioner 1 957 1 446

Nyemission

Kostnader hänförliga till emissioner

Summa transaktioner med aktieägare - - - 1 957 1 957

Utgående balans per 31 december 2021 7 812 397 553 1 333 -256 118 150 580

Hänförligt till moderföretagets aktieägare

Belopp i KSEK Not Aktiekapital 

Övrigt 

tillskjutet 

kapital Reserver  

Balanserat 

resultat inkl 

periodens 

resultat 

Totalt 

eget 

kapital 

Ingående balans per 1 januari 2022 7 812 397 553 1 333 -256 118 150 580

Justering av omräkningsdifferens 621 -621

Justerad ingående balans per 1 januari 2022 7 812 397 553 1 954 -256 739 150 580

Periodens resultat -132 701 -112 808

Övrigt totalresultat 2 348 23 552

Summa totalresultat - - 2 348 -132 701 -130 353

Transaktioner med aktieägare i deras 

egenskap av ägare 

Personaloptioner 1 577 1 577

Kvittningsemission vid förvärv 168 130 804 130 972

Kostnader hänförliga till emissioner -244 -244

Kvittning av skulder 97 14 286 14 383

Riktad kontantemission 658 99 342 100 000

Kostnader hänförliga till emissioner -5 012 -5 012

Summa transaktioner med aktieägare 923 239 176 - 1 577 241 676

Utgående eget kapital  31 december 2022 8 735 636 729 4 302 -387 863 261 903

Hänförligt till moderföretagets aktieägare
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Koncernens rapport över kassaflöde i sammandrag 

 

  

Belopp i KSEK Not 2022 2021 2022 2021

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Rörelseresultat -42 484 -24 333 -133 905 -84 191

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:

–Avskrivningar 5 025 2 800 15 550 10 987

–Övriga ej kassaflödespåverkande poster 457 245 1 831 1 920

Betald ränta -8 -33 -23 -98

Betald inkomstskatt -107 -44 -240 -273

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av 

rörelsekapital -37 117 -21 365 -116 787 -71 655

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital

Ökning/minskning av varulager -3 583 -464 -5 496 -5 086

Ökning/minskning av kundfordringar -545 -1 348 1 862 -1 651

Ökning/minskning av övriga rörelsefordringar 5 604 -808 6 583 -413

Ökning/minskning av leverantörsskulder 3 021 1 341 1 388 -777

Ökning/minskning av övriga rörelseskulder 3 184 2 083 -24 328 -1 746

Summa förändring av rörelsekapital 7 681 804 -19 991 -9 673

Kassaflöde från den löpande verksamheten -29 436 -20 561 -136 778 -81 328

Kassaflöde från investeringsverksamheten 

Investeringar i materiella tillgångar -80 -333 -979 -1 171

Investeringar i immateriella tillgångar -1 144 -924 -4 129 -1 803

Investeringar i andelar i koncernföretag - - 131 -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 224 -1 257 -4 977 -2 974

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Utbetalningar som avser amorteringar av leasingskulder -935 -351 -2 380 -945

Nyemission, netto efter transaktionskostnader - - 94 744 -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -935 -351 92 364 -945

Minskning/ökning av likvida medel -31 595 -22 169 -49 391 -85 247

Likvida medel vid periodens början 58 389 97 436 74 872 160 310

Kursdifferens i likvida medel -759 -395 554 -191

Likvida medel vid periodens slut 26 035 74 872 26 035 74 872

Q4 jan-dec
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Moderbolagets resultaträkning 

 

I moderbolaget återfinns inga poster som redovisas som övrigt totalresultat varför summa totalresultat överensstämmer med periodens 

resultat. 

  

Belopp i KSEK Not 2022 2021 2022 2021

Nettoomsättning 2 5 422 5 060 13 643 15 450

Kostnad för sålda varor 3 -3 194 -2 773 -8 564 -9 316

Bruttoresultat 2 228 2 287 5 079 6 134

Utvecklingskostnader 4 -4 625 -3 893 -14 728 -12 527

Försäljningskostnader 5 -36 507 -18 358 -64 491 -28 173

Administrationskostnader

4,5,8,

9 -7 479 -7 082 -25 007 -37 994

Övriga rörelseintäkter 3 007 1 281 16 043 2 788

Övriga rörelsekostnader -6 616 -1 019 -12 073 -2 085

Rörelseresultat -49 992 -26 784 -95 177 -71 857

Finansiella intäkter 1 598 - 1 598 -

Finansiella kostnader 1 -12 -2 -14

Finansiella poster – netto 1 599 -12 1 596 -14

Resultat efter finansiella poster -48 393 -26 796 -93 581 -71 871

Periodens resultat -48 393 -26 796 -93 581 -71 871

Q4 jan-dec
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Moderbolagets balansräkning 

 

 

Belopp i KSEK Not 2022 2021

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 20 914 18 579

Materiella anläggningstillgångar 1 457 984

Finansiella anläggningstillgångar 246 194 34 786

Summa anläggningstillgångar 268 565 54 349

Omsättningstillgångar

Varulager 13 663 7 153

Kundfordringar och andra fordringar 5 856 8 437

Fordringar hos koncernföretag 2 560 3 180

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 987 1 329

Kassa och bank 20 434 74 173

Summa omsättningstillgångar 44 500 94 272

SUMMA TILLGÅNGAR 313 065 148 621

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL

Bundet eget kapital 33 351 28 940

Fritt eget kapital 234 367 90 664

Summa eget kapital 267 718 119 604

SKULDER

Långfristiga skulder

Avsättningar 2 886 1 735

Summa långfristiga skulder 2 886 1 735

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 5 820 3 852

Skulder till koncernföretag 29 617 16 837

Övriga kortfristiga skulder 2 239 1 889

Upplupna kostnader 4 785 4 704

Summa kortfristiga skulder 42 461 27 282

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 313 065 148 621

31 dec
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Noter till koncernredovisningen 

Not 1. Redovisningsprinciper 
Denna delårsrapport i sammandrag för det fjärde kvartalet som slutade 31 december 2022 är upprättad i 

enlighet med den internationella redovisningsstandarden IAS 34 ”Delårsrapportering”. Termen ”IFRS” i detta 

dokument innefattar tillämpningen av IAS och IFRS, såväl som tolkningar av dessa rekommendationer som 

publicerats av IASB:s Standards Interpretation Committee (SIC) och IFRS Interpretation Committee (IFRIC). 

Tillämpningen av redovisningsprinciperna är i överensstämmelse med de som finns i Årsredovisningen för 

räkenskapsåret som slutade den 31 december 2021 och ska läsas tillsammans med denna delårsrapport. Det 

föreligger inga förändringar av IFRS under 2022 som estimeras ha väsentlig påverkan på resultat och finansiell 

position för koncernen. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (KSEK). Uppgift 

inom parentes avser jämförelseåret. 

Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens rörelseförvärv. 

Köpeskillingen för förvärvet av ett dotterföretag utgörs av de verkliga värdena av: 

• överlåtna tillgångar  

• skulder som koncernen ådrar sig till tidigare ägare  

• aktier som emitterats av koncernen 

• tillgångar eller skulder som är en följd av ett avtal om villkorad köpeskilling  

• tidigare egen kapitalandel i det förvärvade företaget 

 

Identifierbara förvärvade tillgångar, övertagna skulder och övertagna eventualförpliktelser i ett rörelseförvärv 

värderas inledningsvis till verkliga värden på förvärvsdagen. Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs när de 

uppstår.  

Goodwill avser det belopp varmed: 

• överförd ersättning och verkliga värdet på förvärvstidpunkten på tidigare egen kapitalandel i det förvärvade 

företaget.  

 

Villkorad köpeskilling klassificeras som finansiell skuld. Belopp klassificerade som finansiella skulder 

omvärderas varje period till verkligt värde. Eventuella omvärderingsvinster och -förluster redovisas i resultatet. 

Om rörelseförvärvet genomförs i flera steg omvärderas de tidigare eget kapitalandelarna i det förvärvade 

företaget till dess verkliga värde vid förvärvstidpunkten. Eventuell uppkommen vinst eller förlust till följd av 

omvärderingen redovisas i resultatet. 

Not 2. Nettoomsättningens fördelning 

 

Not 3. Kostnad sålda varor 

 

Belopp i KSEK 2022 2021 2022 2021

Instrument/Övrigt 1 603 1 358 6 686 5 570

* varav royaltyintäkter 124 133 272 255

Engånssensorer 2 947 2 358 7 348 5 410

Summa 4 550 3 716 14 034 10 980

Q4 jan-dec

Belopp i KSEK 2022 2021 2022 2021

Materialkostnader 906 1 931 3 862 4 508

Personalkostnader 274 43 672 143

Externa tjänster 285 56 537 365

Avskrivningar 4 180 2 771 13 358 10 887

Summa 5 645 4 801 18 429 15 903

Q4 jan-dec



Senzime 
 

Bokslutskommuniké januari - december | 2022 
14 

Not 4. Försäljnings-, administrations- och utvecklingskostnader per kostnadsslag 

 

Not 5. Transaktioner med närstående 
Under perioden har två styrelseledamöter fakturerat 1 867 KSEK (1 072) på marknadsmässiga villkor, för 

utförda konsulttjänster kopplade till bolagets operativa verksamhet. Tjänsterna är i huvudsak utförda av Sorin 

Brull och Jenny Freeman. 

Not 6. Resultat per aktie 

 

Resultat per aktie efter utspädning redovisas ej då det ger ett bättre resultat per aktie eftersom periodens 

resultat är negativt. 

Aktiekapitalets utveckling 

Datum Händelse Antal aktier Aktiekapital 
(SEK) 

Kvotvärde 
(SEK) 

1 jan 2022 Ingående 62 493 290 7 811 661 0,125 

1 juni 2022 Riktad kontantemission 5 263 158 657 895 0,125 

1 juli 2022 Kvittning av skulder 773 687 96 711 0,125 

1 juli 2022 Kvittningsemission vid förvärv 1 353 850 169 231 0,125 

Summa 31 december 2022  69 883 985 8 735 498 0,125 

 

Samtliga aktier att emittera som likvid för förvärvet av Respiratory Motion Inc är ännu ej emitterade. Det 

återstår att emittera 6 350 400 aktier. 

  

Amounts in SEK thousands 2022 2021 2022 2021

Personnel expenses 23 481 14 469 72 905 46 894

Consulting expenses 6 283 6 294 22 285 22 063

Depreciation and amortization 430 28 501 99

Other expenses 7 896 2 983 38 157 11 179

Total 38 090 23 774 133 848 80 235

Q4 Jan-Dec

SEK 2022 2021 2022 2021

Resultat per aktie, före utspädning -0,61 -0,38 -1,99 -1,31

Resultat per aktie, efter utspädning -0,61 -0,38 -1,99 -1,31

Resultatmått som använts i beräkningen av 

resultat per aktie

Resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare 

som används 

Periodens 

resultat

Periodens 

resultat

Periodens 

resultat

Periodens 

resultat

Resultat hänförligt till moderföretagets 

aktieägare, tkr -42 887 -23 772 -132 701 -82 143

Antal

Vägt genomsnittligt antal stamaktier vid 

beräkning av resultat per aktie före utspädning 69 883 985 62 493 290 66 627 234 62 493 290

Justering för beräkning av resultat per aktie efter 

utspädning - 167 103 - 186 667

Optioner     Vägt genomsnittligt antal stamaktier och 

potentiella stamaktier som använts som nämnare 

vid beräkning av resultat per aktie efter 

utspädning 69 883 985 62 660 393 66 627 234 62 679 957

Q4 jan-dec
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Not 7. Alternativa nyckeltal 
Senzime har definerat alternativa nyckeltal enligt nedan. Beräkningar publiceras på hemsida 

www.senzime.com. 

Nyckeltal Definition Motiv för användande 

Bruttomarginal exklusive 
avskrivningar 

Bruttoresultat exklusive avskrivningar på 
immateriella tillgångar dividerat med 
nettomsättning  

Koncernen använder sig av det 
alternativa nyckeltalet bruttomarginal 
exkl. avskrivningar då det visar hur stor 
påverkan avskrivningar av balanserade 
utvecklingsutgifter har på 
bruttomarginalen. 

Rörelseresultat exklusive 
avskrivningar  

Rörelseresultat exklusive avskrivningar på 
immateriella tillgångar 

Koncernen använder sig av det 
alternativa nyckeltalet Rörelseresultat 
exkl. avskrivingar då det visar hur stor 
påverkan avskrivningar av balanserade 
utvecklingskostnader har på 
rörelseresultatet. 

Soliditet Periodens utgående eget kapital dividerat 
med periodens utgående 
balansomslutning 

Koncernen använder sig av det 
alternativet nyckeltalet soliditet då det 
visar hur stor del av 
balansomslutningen som utgörs av 
eget kapital och har inkluderats för att 
investerare skall kunna bedöma 
koncernens kapitalstruktur. 

Jämförelsestörande 
poster 

Poster av väsentligt värde, som saknar 
tydliga samband med den ordinarie 
verksamheten och är av sådan typ att de 
inte kan förväntas inträffa ofta. Det kan 
exempelvis avse förvärv, stora ordrar av 
engångskaraktär, andra ovanliga 
engångsintäkter och kostnader, 
kapitalvinster/förluster från avyttringar, 
omstruktureringskostnader och 
nedskrivningar. 

Ger en bättre förståelse för företagets 
underliggande verksamhet. 

Valutaförändring Justerat för valutaförändring på rörelsens 
nettoomsättning exkluderar effekten av 
växelkurser genom att räkna om 
rörelsens nettoomsättning för den 
relevanta perioden med de valutakurser 
som användes för den jämförbara 
perioden. 

Måttet är viktigt för att förstå 
verksamhetens underliggande 
utveckling och ökar jämförbarheten 
mellan perioderna 

 

Not 8. Personaloptionsprogram 
Personaloptionsprogram 2022/2026 
Årsstämman den 18 maj 2022 beslutade om ett ytterligare personaloptionsprogram omfattande 900 000 

optioner. Dessa personaloptioner ska erbjudas och tilldelas anställda baserat på deltagarnas individuella 

prestation under en utvärderingsperiod som skall pågå till och med den 31 december 2022 

(”Utvärderingsperioden”). Tilldelning kan emellertid ske tidigare eller senare efter särskilt beslut härom av 

styrelsen. Det högsta antal personaloptioner som ska kunna tilldelas deltagare är 200 000 personaloptioner per 

person. 

Tilldelade personaloptioner tjänas in under tre år enligt följande: 20 % av tilldelade personaloptioner intjänas 

den 1 februari 2024; 20 % av tilldelade personaloptioner intjänas den 1 februari 2025; och 60 % av tilldelade 

personaloptioner intjänas den 1 februari 2026. Deltagare kan utöva tilldelade och intjänade personaloptioner 

under perioden 1 februari 2026 till 28 februari 2027. Ingen tilldelning har ännu skett och teckningskurs är satt 

till 30,00 SEK  
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Utspädning från optionsprogrammen 
Total omfattar koncernens fyra personaloptionsprogram 2 556 050 optioner vilket vid fullt utnyttjande innebär 

en utspädning om 3,7%.  Detta är förutsatt att samtliga optioner utnyttjas, inklusive de personaloptioner som 

ännu ej tilldelats. 

Not 9. Rörelseförvärv 
Den 1 juli 2022 förvärvade Senzime AB 100 procent av aktiekapitalet i det amerikanska bolaget Respiratory 

Motion, Inc (RMI) 

RMI är ett Boston-baserat medicinteknikföretag som utvecklar och marknadsför system för övervakning av 

andningsfunktion och andra vitalfunktioner. Bolagets lösning – ExSpiron® – är ett unikt icke-invasivt system 

som övervakar patienters andningsvolym samt andningsfrekvens i realtid. ExSpiron® bygger på mångårig 

forskning av läkare i USA, och skyddas av 14 patentfamiljer och proprietära algoritmer. Systemet är CE- och 

FDA-godkänt och validerat på över 6 000 patienter i mer än 30 vetenskapliga publikationer. 

Övervakning av patienters andningsfunktion är en kritisk funktion som noggrant övervakas under operation 

enligt standardiserade protokoll. En betydande andel patienter behöver dock fortsatt övervakning av 

andningsfrekvens och -volym i realtid även efter operation när de kommer till en vårdavdelning. Där saknas 

ofta adekvat utrustning som kan ge en tidig varning om andningsdepression och förebygga komplikationer hos 

patienter som inte är intuberade. 

Andningsdepression drabbar upp till 30 procent av patienterna som är under olika typer av smärtbehandling 

(analgesi) i postoperativ vård. Detta leder till komplikationer, extra vårdtid och ökade kostnader för vårdgivare. 

I likhet med Senzimes TetraGraph® bygger ExSpiron® på en ”razor and razorblade” försäljningsmodell som drivs 

av en installerad bas av monitorer med tullhörande engångssensorer. Den uppskattade totala adresserbara 

marknaden uppgår enbart i USA till mer än 4 miljarder USD vilket, kombinerat med RMI tillgång till cirka 5 500 

sjukhus möjliggör en snabb tillväxt av installerad bas av monitorer. RMI har idag ett flertal strategiska 

inköpsavtal med några av de större inköpsorganisationerna i USA genom Group Purchasing Organizations. 

Förvärvet av RMI är i linje med Senzimes vision om en värld fri från narkosrelaterade komplikationer. RMI:s 

produktportfölj är komplementär till Senzime vilket ökar Senzimes förmåga att ta en större del av patientresan 

även utanför operationsrummet och möjliggör korsförsäljningssynergier – både genom egen säljkår och 

distributörskanaler. Bolagen har även tydliga operationella synergier inom tillverkning, produktutveckling, 

regulatory affairs och administration. Förvärvet breddar Senzimes produktportfölj och bedöms kunna 

accelerera marknadspenetrationen av såväl TetraGraph® som ExSpiron®. Transaktionen skapar vidare 

förutsättningar för att accelerera Senzimes övergripande mål om att bli en global marknadsledare inom 

patientövervakning av vitalfunktioner och därmed bidra till minskade komplikationer relaterade till anestesi 

och analgesi.  

Den tidigare preliminära köpeskillingen har justerats dels avseende att den tidigare preliminära villkorade 

köpeskillingen justerats samt att antalet aktier relaterade till köpeskillingen har rättats, justeringen sker med 

retroaktiv verkan enligt tabellen. 
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Uppgifter om köpeskilling, förvärvade nettotillgångar och goodwill framgår nedan: 

 

                                                                       Köpeskilling (KSEK)                                     Preliminär köpeskillning (KSEK) 

Likvida medel 0      0 

Stamaktier 130 972  144 125 

Villkorad köpeskilling 0  141 865 

Summa Köpeskilling 130 972  285 990 

 

Stamaktier 
Köpeskillingen har beräknats baserat på den noterade aktiekursen på tillträdesdagen den 1 juli 2022 om 17 kr 

per aktie. En mindre del av avtalat högsta antal av de 8 477 937 stamaktierna har utfärdats till säljarna av RMI i 

samband med förvärvet. Av de 8 477 937 stamaktierna utgår 773 687 aktier sådana som Senzime emitterat i en 

kvittningsemission för att reglera redovisade skulder i RMI på förvärvsdagen. Dessa har reducerat den avtalade 

köpeskillingen som därmed uppgår till 7 704 250 aktier. Den högsta antalet stamaktier har tillsatts ett värde om 

130 972 KSEK.  

Avtalat högsta antal aktier 8 477 937 fördelas enligt nedan: 

1. Vid tillträdet den 1 juli 2022 emitterades 2 127 537 aktier i Senzime genom kvittning, 773 687 av dessa är 

aktier som har emitterats för att reglera redovisade skulder i RMI på förvärvsdagen.  

2. Totalt 6 350 400 aktier av vederlaget har ännu inte emitterats i samband med slutförandet av 

transaktionen beroende på att samtliga säljare i RMI inte har inkommit med fullständiga uppgifter. 

Säljarna har 12 månader (till och med 1 juli 2023) på sig att inkomma med /komplettera sina uppgifter för 

att mot det erhålla sin proportionerliga andel av vederlagsaktierna. 

3. Totalt aktier motsvarande cirka 10 procent av köpeskillingen har innehållits under en 12 månaders period 

för avräkning av eventuella garantianspråk mot säljarna. Denna kommer därefter att regleras genom en 

kvittningsemission baserat på då aktuell aktiekurs.  

Hela den initiala köpeskillingen inklusive ej genomförd emission är redovisas som eget kapital. 

Villkorad köpeskilling 
Köpet av RMI omfattar ett avtal om tilläggsköpeskilling vilken erläggs för det fall vissa milstolpar för RMI 

uppfylls under kalenderåret 2023 och kommer således att erläggas 2024, efter att årsredovisningen fastställts, 

och kan som maximalt uppgå till 25 MUSD. Tilläggsköpeskillingen kan erläggas som nya aktier i Senzime, 

kontanter eller en mix av nya aktier i Senzime och kontanter. Det står Senzime fritt att välja vilket alternativ 

som används samt hur en eventuell fördelning mellan nya aktier och kontanter ska se ut.  

Senzime har ändrat sin preliminära bedömning från föregående kvartalsrapportering och gör nu bedömningen 

att inget av  tilläggsköpeskillingen kan komma att utfalla. Detta har medfört att den tilläggsköpeskilling som 

bokades i septembers kvartalsrapport är borttagen. 

Den tidigare preliminära nettotillgångsanalysen har justerats mot vad som kommunicerades i kvartalsrapporten 

för september, dels på grund av att den tidigare preliminära villkorade köpeskillingen justerats samt att antalet 

aktier relaterade till köpeskillingen har rättats, justeringen sker med retroaktiv verkan. 
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Verkligt värde på förvärvade nettotillgångar är omvärderat till 130 972 KSEK och fördelar sig enligt nedan: 

Nettotillgångsanalys per den 1 juli 2022 

KSEK  

Immateriella tillgångar 68 190 

Varumärke  12 416 

Teknologi  55 774 

Maskiner och inventarier  354 

Nyttjanderättstillgångar  11 790 

Varulager  7 322 

Övriga rörelsekapitaltillgångar  7 968 

Likvida medel  131 

Skulder  -48 844 

Rörelsekapitalskulder  -5 435 

Uppskjutna skatteskulder relaterade till identifierade immateriella tillgångar  -17 061 

Identifierade nettotillgångar  24 415 

Goodwill  106 557 

Medfört värde av 100% av aktierna  130 972 

 

Goodwill är främst hänförlig till bolagets personalstyrka. 

Förvärvsrelaterade kostnader uppgick till 16,8 MSEK och ingår i administrationskostnader.  

Från förvärvstidpunkten ingår försäljning med 2,0 MSEK relaterat till det förvärvade företagets produkter i 

koncernens rapport över total försäljning för rapportperioden. Det förvärvade företagets vinst eller förlust 

sedan förvärvstidpunkten är inte möjlig att redovisa på koncernnivå eftersom företaget och dess produkter är 

integrerade och inte rapporterat som ett eget segment.  

Om förvärvet hade skett 1 januari 2022 skulle det förvärvade företagets försäljning ha bidragit med ca 

1,8 MSEK till koncernens totala försäljning för perioden januari-juni 2022. Det förvärvade företagets förlust för 

perioden januari - juni uppgick till ca -43,0 MSEK. Det förvärvades företagets redovisade förlust för perioden 

uppdaterades till -26,0 MSEK till följd av proformajustering om 17,0 MSEK relaterade till lageromkostnader 

hänförliga till 2021. 

Not 10. Eventualförpliktelser 
Det strategiska connectivity- och licensavtalet med Masimo som tecknades i juni 2022 innebär att framtida 

försäljning kommer att medföra royaltyutbetalningar baserat på en marknadsmässig royaltymodell. Avtalet 

finns ytterligare beskrivet i delårsrapporten för januari - juni 2022. I RMI förvärvet ingår en villkorad 

köpeskilling uppgående till 25 MUSD, för ytterligare information se not 9.   

Not 11. Immateriella tillgångar och aktier i dotterbolag 
Den stora ökningen av immateriella tillgångar är hänförlig till förvärvet av Respiratory Motion Inc. De 

immateriella tillgångarna har ökat med 69,2 MSEK och avser varumärke och teknologi (varav valutajustering fr 

o m tillträdesdagen +1,0 MSEK) beroende på förvärvet. Aktier i dottebolag i moderbolaget har ökat med 

147,7 MSEK i och med förvärvet av Respiratory Motion Inc. För ytterligare information om förvärvet se not 9 

Rörelseförvärv. 

 



 

 

Senzime är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar och marknadsför CE- och 

FDA-godkända patientövervakningssystem. Senzimes anställda över hela världen är 

engagerade i visionen om en värld utan narkos och andningsrelaterade komplikationer. 

Företaget marknadsför en innovativ portfölj av lösningar, inklusive TetraGraph® och 

ExSpiron® 2Xi för realtidsövervakning av neuromuskulär funktion och andning under och 

efter operation. Målet är att hjälpa till att eliminera vårdrelaterade komplikationer och 

radikalt minska kostnader i samband med kirurgiska ingrepp och akuta behandlingar. 

Senzime siktar på en marknad som värderas till över 40 miljarder SEK per år och arbetar 

med säljteam på världens ledande marknader. Bolagets aktier är noterade på NASDAQ 

Stockholms huvudmarknad (ticker SEZI). Mer information finns på senzime.com. 

 

Kalender 2023 
Bokslutskommuniké:  1 februari  

Årsredovisning 2022:  April 

Delårsrapport Q1:  5 maj 

Årsstämma:  16 maj 

Delårsrapport Q2:  18 juli 

Delårsrapport Q3:  26 oktober 

Kontakt 
Paula Treutiger,  

Head of Communication and IR 

Tel. +46 (0) 733 66 65 99 

e-post: paula.treutiger@senzime.com 

Pia Renaudin,  

CEO 

Tel. +46 (0) 708 13 34 17 

e-post: pia.renaudin@senzime.com 

Adress 
Senzime AB 

Ulls väg 41 

756 51 Uppsala  

www.senzime.com 


