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Ny VD med kommersiellt fokus
 

 
 

Nyckeltal kSEK om inget annat anges  
 jan-mar 

2020 
jan-mar 

2019 
jan-dec 

2019 

Nettoomsättning   1 932 5 236 11 737 

Rörelseresultat   -4 981  268 -11 774 

Periodens kassaflöde   -3 732 -2 807 36 106 

Resultat per aktie (SEK) före full 
utspädning 

 
-0,55 0,07 -1,68 

Likvida medel  85 424 50 243 89 156 

Eget kapital   105 620 64 477 108 794 

Antal aktier vid periodens utgång  7 776 000 6 776 000 7 776 000 

Antal royaltyavtal**  3 3 3 

**Antalet avtal vid utgången av perioden 

Väsentliga händelser under 1 januari – 31 mars 

• Orest Lastow kommer att övergå till rollen som bolagets 
Chief Technical Officer (CTO) och Johan Wäborg har 
anställts som ny VD för Iconovo. ”Styrelsen är mycket glad 
över rekryteringen av Johan Wäborg som tar med sig 
gedigen erfarenhet från internationell strategisk 
affärsutveckling med stark tillväxt i en börsnoterad miljö. 
Med sin bakgrund och sitt ledarskap är jag övertygad att 
Johan kommer fortsätta utveckla Iconovo och ta bolaget 
till fortsatta framgångar” säger Mats Johansson, 
styrelsens ordförande. Orest Lastow, som är en av 
medgrundarna och en av de största aktieägare 
tillsammans med bolagets styrelseordförande, har 
tidigare kombinerat tjänsten som VD och CTO och 
kommer nu att fullt ut att axla rollen som bolagets CTO. 
Orest är uppfinnaren bakom Iconovos tre 
inhalatorplattformar och kommer nu att fokusera på 
utvecklingen av den nya ICOpre-plattformen. 

• Den 11 mars 2020 hölls en extra bolagsstämma som 
beslutade om ett incitamentsprogram samt emission av 
200 000 teckningsoptioner till blivande VD. Teckning  
har därefter skett av 200 000 optioner till en summa av 
1 224 000 SEK.  

• Med anledning av covid-19 så ser Iconovo endast en 
begränsad påverkan i dagsläget och framöver. Bolaget har 
de varor som behövs på lager och försäljningen är inte 
fysisk. Den påverkan som skulle kunna inträffa är viss 

försening i utvecklingen i det fall bolagets personal skulle 
insjukna.  

• Europeiska Patentorganisationen, EPO, avser godkänna 
(Intention to Grant) det andra patentet för Europa för 
inhalationsplattformen ICOres (den har sedan tidigare tre 
godkända svenska patent och ett europeiskt). Patentet 
beskriver den teknologi som används i Iconovos många 
kundprojekt.  

• Europeiska Patentorganisationen, EPO, avser godkänna 
(Intention to Grant) det första patentet för Europa för 
inhalationsplattformen ICOone (den har sedan tidigare 
två godkända svenska patent). Patentet beskriver den 
teknologi som används i Iconovos vaccinprojekt.  
 

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång 
 

• Europeiska Patentorganisationen, EPO, avser godkänna 
(Intention to Grant) det tredje patentet för Europa för 
inhalationsplattformen ICOres (den har sedan tidigare tre 
godkända svenska patent och två europeiska). Patentet 
beskriver den teknologi som används i Iconovos många 

kundprojekt bland annat generisk Symbicort. 

• Amneal kommer in som ny partner i utvecklingen av 

Iconovos projekt med generisk Symbicort. Amneal tar 
över alla förpliktelser enligt gällande avtal från CBC. 
Projektet kommer att fortlöpa enligt plan.  
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VD kommentar  

 

Första 4 veckorna 

Som nytillträdd VD på Iconovo slås jag av hur detta företag på 
kort tid lyckats bygga upp en enorm kompetens inom flera 
områden kring utvecklingen av torrpulverinhalatorer och de 
processer som krävs för att ta fram en färdig produkt. Det 
finns en känsla av att allt är möjligt, äkta arbetsglädje och en 
tydlig stolthet över att vara del av Iconovo. Att Orest Lastow 
tar rollen som CTO är värdefullt. Han bidrar med teknisk 
kompetens, erfarenhet och stort nätverk inom 
inhalationsområdet. Det är med stor vördnad för det som 
medarbetarna på Iconovo har åstadkommit som jag nu kliver 
in i VD rollen.  

Progress under Q1 

Q1 2020 visar bättre resultat mot Q4 2019 genom att en 
milestone i vårt projekt med Intas passerades och kunde 
faktureras. Man måste tänka på att vår affärsmodell kommer 
leda till en ojämn fördelning av intäkter över åren fram tills 
den dag vi får royalties från försäljning. Vi arbetar löpande 
med att få en bra spridning av intäkter över året, ett arbete 
som också kommer bli lättare desto fler rullande projekt vi 
har. Vi går i stadig takt framåt mot vårt mål att de färdiga 
produkterna når patienter och kan generera royaltyintäkter.  

Under första kvartalet har Iconovo tagit ett antal steg framåt i 
utveckling av vår nya inhalationsplattform, ICOpre. Vi har för 
tillfället tre koncept under utveckling för att till sommaren 
välja det bästa alternativet. ICOpre är analog med 

GlaxoSmithKlines Ellipta inhalator som i dag används för fem 
olika produkter. Utvecklingen av ICOpre är ett stort 
strategiskt steg mot att utveckla en kvalitetsprodukt som kan 
ta del av denna marknad som är beräknad att 2024 nå över 5 
miljarder SEK. 2025 är året då patentskyddet på första 
produkten försvinner och marknaden öppnas för generiska 
versioner. Vi kommer då vara redo med en inhalator som 
bygger på egenutvecklade patent och därmed kan användas 
för att lansera generiska versioner.  

Arbetet med vår plattform ICOone har också fortskridit och 
utvärderas nu i kundsamarbete. Vår engångsinhalator 
möjliggör potentiella samarbeten med företag som har 
peptider eller vacciner, vilka kan lämpa sig väl för 
engångsadministration. Att administrera exempelvis vaccin 
via lungan är ett intressant område bland annat då det skulle 
möjliggöra transport och lagring av vacciner utan krav på en 
obruten kylkedja. Detta skulle göra skillnad till exempel i 
varma delar av världen där ofta behovet av vacciner är stort. 

I månadsskiftet april/maj kunde vi även åter välkomna 

Amneal som partner för utveckling av generisk Symbicort. Vi 
ser framemot att bygga vidare på våra sedan tidigare goda 
relationer. När projektet nu går in i en fas med större 
investeringar är det välkommet att arbeta med Amneal som 

har en tydlig strategi inkluderande inhalationsprodukter. 
Amneal har dessutom egen produktionskapacitet på Irland.    

Även arbetet med Stevanato kring vår kapselinhalator, 
ICOcap, är i en aktiv fas. Vi arbetar tillsammans med tester 
och dokumentation för att CE-märka ICOcap. Arbetet 
beräknas vara klart i Maj. En CE-märkning är en 
kvalitetsstämpel som många av våra kunder har efterfrågat 
och ett myndighetskrav vid lansering. Det betyder också att 
ICOcap kan säljas för användning i kliniska studier. 
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Begränsad påverkan på verksamheten av Covid-19 

Trots det ansträngda och allvarliga samhällsläget i spåren av 
Covid-19 så har Iconovos verksamhet ej påverkats i större 
utsträckning. Vi är ej beroende av ytterligare varor för 
pågående projekt då vi håller lager av det som behövs. 
Arbetet fortgår med att leverera resultat till de projekt som 
löper under etablerade kundavtal. Det vi märker är att i 
kontakter med kunder och samarbetspartners i länder som 
har mer av en total nedstängning finns fördröjningar i 
kommunikationen. Mer tid krävs generellt för att skapa 
samförstånd och komma till beslut. Den största risken för 
Iconovos verksamhet framöver är om personal skulle bli 
drabbade av Covid-19 i större utsträckning. Vi har vidtagit 
åtgärder i form av att hålla avstånd, ökad handhygien och 
endast de som inte kan utföra sina arbetsuppgifter hemifrån 
är på kontoret och i labben. Hittills har vi ej drabbats av 
sjukdom.  

Välfinansierade 
Efter en riktad nyemission på 60 miljoner SEK, som tecknades 
av andra AP fonden, fjärde AP fonden och Länsförsäkringar 
fonder i slutet av 2019 har Iconovo nu över 85 miljoner i 
likvida medel. Efter ett Q1 står vi därmed fortfarande starka. 

Kapitalet ska framförallt investeras i den strategiskt viktiga 
utvecklingen av ICOpre plattformen samt för att ta initierade 
avtal i hamn.  
 

Med ambition för framtiden 

Jag kommer med min erfarenhet från börsnoterade 
läkemedelsbolag tillföra Iconovo en kommersiell 
energiinjektion och ser stora möjligheter att utveckla affären. 
Att generera nya kunder och driva existerande samarbeten i 
mål är viktigt och något jag brinner för. Vi ser senaste tiden, 
Covid-19 till trots, en positiv utveckling av antalet relevanta 
diskussioner med företag om potentiella nya samarbeten.  

Med fler potentiella kundprojekt och samarbetspartners ökar 
också komplexiteten och det blir viktigt att ha en tydlig 
strategisk riktning. Jag ser fram emot att bygga vidare på den 
starka kultur som finns i företaget och utveckla Iconovo på 
ett sätt som håller organisationen innovativ och rörlig, 
samtidigt fokuserad och effektiv.  

 
 Johan Wäborg, VD 
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Detta är Iconovo 
Inhalatorer och läkemedelsformuleringar 

Iconovo utvecklar kompletta inhalationsprodukter – inhalator 
och läkemedlets pulverformulering, samt bistår vid kliniska 
tester och registrering. Bolaget erbjuder även 
egenutvecklade generikaläkemedel för inhalator. 

Inhalationsprodukterna är avsedda för behandling av framför 
allt Astma och KOL. Målgruppen är främst generika- och 
läkemedelsbolag globalt. 

Bolaget grundades 2013 av personer med bakgrund inom 
AstraZeneca och industridesignföretaget Zenit Design. 
Gemensamt för grundarna är att de besitter gedigen 
kompetens och omfattande erfarenhet från utveckling av 
inhalatorer och inhalationsläkemedel. Vissa av grundarna har 
varit med och utvecklat några av världens bäst säljande 
inhalationsprodukter. 

Vision – ledande fristående aktör 

Iconovo ska vara en världsledande aktör inom utveckling av 
inhalationsprodukter.  

Tydligt erbjudande 

En inhalationsprodukt för torrpulverbaserat läkemedel 
innefattar två delar som tillsammans utgör det 
registreringsgrundande inhalationsläkemedlet. Utveckling av 
inhalationsprodukter är komplicerad och kräver en gedigen 
kompetens kring produktutveckling, läkemedelsformulering 
och regulatorisk kunskap, vilket Iconovo besitter. Iconovo har 
sitt ursprung inom utveckling av inhalatorer men har under 
de senaste åren breddat sig och rekryterat personer med 
gedigen kompetens inom läkemedelsformulering. 
Generikabolagen saknar vanligtvis nödvändig kompetens 
kring utveckling av inhalationsläkemedel men genom att 
samarbeta med Iconovo kan dessa aktörer adressera 
inhalationsmarknaden som är ett betydande läkemedels-
segment.  

Iconovo har idag ett antal patenterade produktplattformar 
för inhalationsläkemedel och kan utifrån dessa erbjuda sina 
kunder att utveckla marknadsanpassade färdiga produkter. 

ICOres är en multidos-inhalator för torrpulver designad för 
flerkombinationsläkemedel. ICOres har två separata 
reservoarer för de aktiva substanserna vilket möjliggör en 
kombination av upp till fyra verksamma substanser samtidigt. 

ICOcap är en inhalator för läkemedel i kapslar och kan 
hantera olika kapselstorlekar. ICOcap kan optimeras för att ge 
maximal produktprestanda för en given 
läkemedelsformulering. En standardversion av ICOcap 
kommer att tillverkas och distribueras globalt av Stevanato 
under licens av Iconovo. 

ICOone är en engångsinhalator för torrpulver baserad på en 
egenutvecklad och patenterad teknik. Inhalatorn är 

framtagen för engångsanvändning och är designad för 
massproduktion till låg kostnad. 

ICOpre är vår nya satsning där utvecklingen precis har 
påbörjats. ICOpre är en förfylld inhalator där varje pulverdos 
fylls och förseglas för att garantera hög precision. Inhalatorn 
kommer att uppfylla alla krav på att kunna registreras i USA 
och Europa. ICOpre kommer att baseras på egna tekniska 
lösningar och därför inte begränsas av andra inhalatorers 
patentskydd.  

Affärsmodell – två typer av intäkter 

Iconovos affärsmodell ger begränsad risk för bolaget med 
stor potential genom två typer av intäkter; kundfinansierad 
produktutveckling samt royaltyintäkter vid 
marknadslansering genom licensavtal. 

I ett utvecklingsprojekt tas läkemedelsformulering och 
inhalator fram som tillsammans utgör den slutliga produkten. 
Kunden har ensamrätt på vissa marknader till 
läkemedelsformuleringen men inte till inhalatorn, vilket 
innebär att Iconovo inte har någon begränsning kring hur 
många kunder bolaget kan ha på sina produktplattformar. Ett 
utvecklingsprojekt pågår under ett till tre år och är vanligtvis 
lönsamt för Iconovo under utvecklingstiden.  

När kunden lanserar produkten erhåller Iconovo en 
försäljningsbaserad royalty som vanligtvis ligger i intervallet 
fem till tio procent. Dessa intäkter beräknas öka stadigt från 
introduktionsåret och genereras under en flerårig period om 
upp till 20 år eller längre. 

Global marknad för generikaprodukter 

Marknaden för inhalerbara läkemedel i pulverform 
domineras av patenterade läkemedel inklusive inhalatorer. 
Många av de betydande patent som har skyddat produkterna 
har gått ut under senaste åren.  
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Pågående kundprojekt 

Stevanato Group, en italiensk multinationell tillverkare av 
medicinsk utrustning, har tecknat licensavtal om tillverkning 
samt global försäljning och distribution av kapselinhalatorn 
ICOcap. Tillverkning sker genom Stevanatos tyska dotterbolag 
Balda. Iconovo drar stor nytta av Stevanatos globala 
försäljnings- och marknadsföringsorganisation och Iconovos 
kunder, som inte själva tillverkar inhalatorer, får tillgång till 
producerade ICOcap. 

Utveckling av en generisk Symbicort-produkt (budesonide/ 
formoterol) i första hand för den europeiska marknaden på 
uppdrag av Amneal. Projektet omfattar torrpulverformulering 
samt anpassning av inhalatorn ICOres. 

Anpassning av ICOres för generiskt inhalationsläkemedel mot 
Astma och KOL på uppdrag av Intas Pharmaceuticals, indiskt 
generikabolag, främst för den europeiska marknaden. Royalty 
tillkommer vid marknadslansering. 

 

 

 

 

 

 
 

Kundkontraktet med Intas Pharmaceuticals redovisas inte eftersom läkemedelssubstansen är konfidentiell.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värde generisk Symbicort (Amneal) – Europa 

Generika på Symbicort
®

 Turbuhaler
®

 

1 

2 

3 

1 Marknadsvärde Europa 
  Marknadsvärde år 2018 var 1 034 MUSD. Källa IQVIA 
 
2 Beräknat försäljningsvärde generisk Symbicort 

Av Iconovo beräknat försäljningsvärde 103,4 MUSD baserat på 
marknadsandel 10%. Källa för marknadsandel är PWC Strategy. 
  

3 Royalty Iconovo 
   Royalty mellan 5% till 10%. Källa Iconovo.  
   Detta ger årlig royalty mellan 5,2 till 10,3 MUSD.  
   20-årigt royaltyavtal.  
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Finansiella kommentarer januari - mars
Omsättning och resultat 

Försäljningen under januari – mars uppgick till 1 932 kSEK    
(5 236 kSEK under januari - mars 2019), och utgörs av 
milestone faktureringar. Motsvarande period förra året 
intäktsfördes engångsintäkt i samband med överlåtelsen av 
kundavtalet mellan Amneal och CBC.  

  jan – mar 2020 jan – mar 2019 

Milestones 1 932 - 

Technology access 
fee 

-  - 

Övrigt - 5 236 

Summa försäljning 1 932 5 236 

 

Aktiverade utvecklingskostnader uppgick till 1 266 (1 654) 
kSEK, och fördelar sig över samtliga inhalationsplattformarna.  
Under januari – mars 2019 avsåg aktiverade 
utvecklingskostnader huvudsakligen ICOres och ICOcap 
plattformarna samt formuleringsutveckling i egen regi. 

Total omsättning uppgick till 3 217 (6 904) kSEK. 

Råvaror och förnödenheter (främst prototyper och konsulter) 
uppgick under januari - mars till 58 (197) kSEK. Det låga 
utfallet förklaras av att inga konsulter anlitats i 
kundprojekten. Organisationen har under senaste året vuxit 
med egna medarbetare och behovet att anlita konsulter har 
då minskat.   

Övriga externa kostnader uppgick under januari - mars till      
1 682 (1 559) kSEK. Ökningen beror främst på ökade 
kostnader drivet av att bolaget har en större organisation 
samt utveckling av kvalitetssystem. 

Personalkostnader för januari – mars uppgick till 5 608  
(4 218) kSEK och ökningen speglar den utökade 
organisationen. Genomsnittligt antal heltidsanställda (FTE) 
för januari – mars var 18,0 (14,1 i samma period 2019). 
Finansiella resultatet för januari - mars uppgick till 738 (223) 
kSEK och är hänförligt till EUR förstärkningen gentemot 
svenska kronan. Resultatet för perioden uppgick till -4 243  
(491) kSEK. 

Investeringar och avskrivningar 

Totala investeringar i materiella tillgångar januari - mars 
uppgick till 694 (289) kSEK. Aktiverade utvecklingskostnader 
under januari - mars uppgick till 1 266 (1 654) kSEK och övriga 
investeringar i immateriella tillgångar om 1 029 (213) kSEK 
avser investeringar i patent och mönsterskydd samt 
konsultkostnader för arbetet med att CE-märka ICOcap.  

Avskrivningar av utvecklings- och patentkostnader för ICOres 
inleddes i 2016. Totala kostnaden för avskrivningar av 
materiella och immateriella tillgångar under januari - mars 
uppgick till 773 (559) kSEK. 

Likviditet, kassaflöde och nettoskuld 

Bolagets likvida medel vid periodens slut uppgick till 85 424 
(89 156) kSEK. Det finns inga räntebärande skulder i 
verksamheten.  

Iconovo genomförde i november 2019 en nyemission som i 
december tillförde bolaget 56 198 kSEK (efter 
emissionskostnader) i likvida medel. I mars gav Iconovo ut 
teckningsoptioner till VD vilket tillfört 1 069 TSEK (efter 
emissionskostnader) i likvida medel.  

Under januari – mars uppgick kassaflöde från den löpande 
verksamheten till -1 812 (-651) kSEK. 

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under 
januari – mars till -2 989 (-2 156) kSEK, och det totala 
kassaflödet för januari – mars uppgick till -3 732 (-2 807) 
kSEK.  

Eget kapital 

Det egna kapitalet per 31 mars uppgick till 105 620 (108 794) 
kSEK. 

Medarbetare 

Den 31 mars uppgick antalet anställda till nitton personer 
(femton), sju kvinnor och tolv män. Under de senaste 12 
månaderna har Iconovo anställt tre medarbetare inom 
farmaceutisk utveckling och två konstruktörer. Några av 
tjänsterna är ersättningsanställningar.

 

 

 

 



ICONOVO AB DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2020 
 

7 
 

Aktiekapital och ägarförhållanden 
Bolagets aktiekapital uppgick den 31 mars 2020 till 777 600 
kronor fördelat på 7 776 000 utestående aktier.  

Bolaget har endast ett aktieslag och samtliga aktier har lika 
rätt till utdelning. Aktiernas kvotvärde är 0,10 kr. 

Den 11 mars 2020 hölls en extra bolagsstämma som 
beslutade om ett incitamentsprogram samt emission av 
200 000 teckningsoptioner till blivande VD. Teckning 
har därefter skett av 200 000 optioner till en summa av 1 224 
kSEK. Teckningsoptionernas marknadsvärde, enligt slutlig 
värdering baserad på ett marknadsvärde på den 
underliggande aktien om 54,54 kronor, uppgår till 6,12 
kronor per teckningsoption, med en teckningskurs om 70,90 
kronor per aktie, en volatilitet om 31 procent och en riskfri 
ränta om −0,305 procent under teckningsoptionernas löptid. 

Antalet aktier och röster i bolaget kommer att öka med 200 
000 vilket innebär en utspädning av bolagets aktieägare med 
ca 2,5%. Teckningsoptionerna får utnyttjas till teckning av 
aktier under perioden från och med 1 maj 2023 till och med 
den 15 maj 2023. Om samtliga 200 000 teckningsoptioner 
utnyttjas för teckning av aktier i bolaget, kommer bolagets 
aktiekapital att öka med 20 000 kronor. 
 
Det finns inga konvertibla skuldebrev eller liknande finansiella 
instrument som kan berättiga till teckning av nya aktier eller 
på annat sätt påverka aktiekapitalet.  

Styrelsens förslag till årsstämman den 8 maj 2020 är att ingen 
utdelning lämnas under 2020.  

 

Aktiekapitalets utveckling

Händelse (år)  
Förändring 

aktiekapital (SEK) 
Ack. 

Aktiekapital 
Förändring 

antal aktier 
Ack. antal 

aktier Kvotvärde 

Bolagsbildning 
(2013) 

100 000 100 000 +100 000 100 000 1 

Nyemission (2014) 20 650 120 650 +20 650 120 650 1 

Nyemission (2017) 22 500 143 150 +22 500 143 150 1 

Fondemission 
(2018) 

429 450 572 600   143 150 4 

1:40 split (2018)   572 600 5 582 850 5 726 000 0,1 

Nyemission (2018) 105 000 677 600 1 050 000 6 776 000 0,1 

Nyemission (2019) 100 000 777 600 1 000 000 7 776 000 0,1 

 

Iconovos största aktieägare per 31 mars 2020 

Aktieägarea Aktier 
Aktiekapital/ 

röster 

Mats Johansson 920 000 11,8% 

Lastow Consulting AB (Orest Lastow) 846 400 10,9% 

Eiffel Investment Group SAS 803 577 10,3% 

SEB Life International 633 800 8,2% 

Johan Lundgren 462 200 5,9% 

Carl Forslund 462 200 5,9% 

Mårten Rittfeldt 462 200 5,9% 

Länsförsäkringar Fonder 380 000 4,9% 

Fjärde AP-fonden 377 000 4,9% 

Andra AP-fonden 339 503 4,4% 

Övriga 2 089 120 26,9% 

Total 7 776 000 100,0% 

 
a) Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav. Källa: Uppgifter från Euroclear samt uppgifter kända för 

bolaget. 
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Redovisningsprinciper 
Iconovo AB upprättar sin redovisning enligt K3. Delårsrapporterna upprättas enligt samma redovisningsprinciper som 
tillämpades i årsredovisningen för räkenskapsåret 2019, vilken finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Kontaktinformation och rapporter 
Johan Wäborg, VD 
Tel.: +46 707 78 51 71, johan.waborg@iconovo.se 

Mats Johansson, styrelseordförande  
mats.johansson@abraxasholding.com 

Iconovo AB (publ) 
Medicon Village, SE-223 81 LUND, Tel 046 275 6777 
info@iconovo.se, www.iconovo.se 
Organisationsnummer Iconovo AB, 556938 - 0156 

Certified Adviser  
Erik Penser Bank AB, Box 7405, SE-103 91 Stockholm, 
Telefon: +46 8 463 80 00, email: certifiedadviser@penser.se

Kalender 
Årsstämma   8 maj 2020 
Delårsrapport jan – jun 2020 19 augusti 2020 
Delårsrapport jan – sep 2020 27 oktober 2020 
 
Årsredovisning för 2019 finns tillgänglig på bolagets hemsida.  

Iconovos aktie är listad på Nasdaq First North Growth 
Market, Ticker: ICO, ISIN kod: SE0010868943  

 
 

 

Styrelsens intygande 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna kvartalsrapport ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, 
ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.  
Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. 

 
 
Lund den 8 maj 2020, 
Styrelsen, Iconovo AB 

http://www.iconovo.se/
mailto:email
mailto:certifiedadviser@penser.seKalender
mailto:certifiedadviser@penser.seKalender
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Resultaträkning kSEK 

  
 jan-mar  

2020 
jan-mar 

2019 
jan-dec 

2019 

Nettoomsättning  1 932 5 236 11 737 

Aktiverat eget arbete  1 266 1 654 5 307 

Övriga rörelseintäkter  19 14 72 

Summa omsättning  3 217 6 904 17 116 

Råvaror och förnödenheter  -58 -197 -950 

Övriga externa kostnader   -1 682 -1 559 -6 735 

Personalkostnader  -5 608 -4 218 -18 506 

Av- och nedskrivningar  -773 -559 -2 581 

Övriga rörelsekostnader  -77 -103 -118 

Rörelseresultat   -4 981 268 -11 774 

Resultat från finansiella poster  738 223 384  

Periodens resultat före skatt  -4 243 491 -11 390 

Skatt på årets resultat  - - − 

Årets resultat  -4 243 491 -11 390 

 

Balansräkning kSEK 

  2020-03-31 2019-03-31 2019-12-31 

Tillgångar      

Anläggningstillgångar      

Immateriella anläggningstillgångar 17 751 10 335 16 167 

Materiella anläggningstillgångar 2 557 3 925 1 925 

Summa anläggningstillgångar 20 308 14 260 18 092 

Omsättningstillgångar      

Lager 277 181 170 

Kundfordringar 1 935 1 221 3 456 

Kortfristiga fordringar 3 296 2 550 2 879 

Likvida medel 85 424 50 243 89 156 

Summa omsättningstillgångar 90 932 54 195 95 661 

Summa tillgångar  111 240 68 455 113 753 

       

Eget Kapital och Skulder      

Eget kapital 105 620 64 477 108 794 

Obeskattade reserver - - - 

Förskott från kunder - - - 

Kortfristiga skulder 5 620 3 978 4 959 

Summa eget kapital och skulder 111 240 68 455 113 753 
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Rapport om förändringar i eget kapital kSEK 

    2020-03-31 2019-03-31 2019-12-31 

Eget kapital vid periodens början   108 794 63 986 63 986 

Nyemission   1 224 - 60 000 

Emissionskostnader   -155 - -3 802 

Periodens resultat   -4 243 491 -11 390 

Eget kapital vid periodens slut   105 620 64 477 108 794 

 

Kassaflöde kSEK 

  
 jan-mar 

2020 
jan-mar 

2019 
jan-dec 

2019 

Resultat efter finansiella poster  -4 243 491 -11 390 

Justeringar för poster som inte ingår i 
kassaflödet 

 
773 559 2 581 

Betald skatt  -110 -82 -328 

Förändring av lager  -107 -32 -20 

Förändring av rörelsefordringar  1 214 3 150 832 

Förändring av rörelseskulder  661 -4 737 -3 757 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

 
           -1 812 -651 -12 082 

Förvärv av materiella 
anläggningstillgångar 

 
-694 -289 -282 

Förvärv av immateriella 
anläggningstillgångar 

 
-2 295 -1 867 -7 728 

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten 

 
-2 989 -2 156 -8 010 

Nyemission  1 224 - 60 000 

Emissionskostnader  -155 - −3 802 

Amortering av lån  - - − 

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 

 
1 069       - 56 198 

Periodens kassaflöde  -3 732 -2 807 36 106 

Likvida medel vid periodens början  89 156 53 050 53 050 

Likvida medel vid periodens slut  85 424 50 243 89 156 

 

Data per aktie 

  
 jan-mar 

2020 
jan-mar 

2019 
jan-dec 

2019 

Antal aktier före full utspädning*  7 776 000 6 776 000 7 776 000 

Antal aktier efter full utspädning*  7 976 000 6 776 000 7 776 000 

Resultat efter skatt per aktie före full utspädning (SEK)  -0,55 0,07 -1,68 

Resultat efter skatt per aktie efter full utspädning (SEK)  -0,53 0,07 -1,68 

Genomsnittligt antal aktier före full utspädning  7 776 000 6 776 000 6 795 178 

Genomsnittligt antal aktier efter full utspädning  7 976 000 6 776 000 6 795 178 

Antal utestående akter vid periodens 
slut 

 
7 776 000 6 776 000 7 776 000 

 
*Avser antal vid periodens slut 


