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Bokslutskommuniké

Organisk försäljningstillväxt 
Q4, 2019: 7% (44)

EBITDA-marginal 
Q4, 2019: 27,7% (33,6)

Jan-dec 2019
(MSEK) Okt-Dec 2019 Okt-Dec 2018 Helår 2019 Helår 2018

Nettoomsättning 149,8 111,0 461,8 364,8
Bruttoresultat 99,9 82,0 336,7 270,9
EBITDA 41,5 37,3 146,7 118,4
Rörelseresultat 31,8 35,8 126,6 111,6
Rörelsemarginal, % 21,2 32,3 27,4 30,6
Resultat före skatt 35,0 36,0 129,2 112,1
Periodens kassaflöde -116,2 4,3 -67,3 14,4
Soliditet, % 54,3 77,9 54,3 77,9

1 oktober–31 december 2019 

• Nettoomsättningen ökade med 35% till 149,8 MSEK (111,0).
• Organiskt ökade omsättningen med 7% (44).
• EBITDA uppgick till 41,5 MSEK (37,3).
• EBITDA-marginalen uppgick till 27,7% (33,6).
• Resultatet före skatt uppgick till 35,0 MSEK (36,0).
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,02 SEK (1,24).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 24,0 MSEK (12,8).

1 januari–31 december 2019 

• Nettoomsättningen ökade med 27% till 461,8 MSEK (364,8).
• Organiskt ökade omsättningen med 15% (15).
• EBITDA ökade till 146,7 MSEK (118,4).
• EBITDA-marginalen uppgick till 31,8 % (32,5).
• Resultatet före skatt ökade till 129,2 MSEK (112,1).
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 4,16 SEK (3,72).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 125,0 MSEK (74,1).
• Styrelsen föreslår en utdelning om 1,50 kronor per aktie 2019 (1,50 kr).

Stabilt kvartal inklusive resultat från RAL Diagnostics
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VD-kommentar
Fjärde kvartalet 2019 var CellaVisions försäljningsmässigt bästa 
kvartal någonsin trots utmanade jämförelsetal. Inkluderat 
försäljningen från det nyförvärvade bolaget RAL Diagnostics 
(RAL), växte omsättningen med 35 procent till 149,8 MSEK 
(111,0). CellaVision slutförde förvärvet av RAL första oktober 
2019 och därmed är RAL finansiellt integrerat i hela kvart- 
alet. Kvartalet omfattar vidare externa förvärvskostnader om 
cirka fyra miljoner kronor. Förvärvet av RAL driver viss initial 
kostnadsökning kopplat till integrationen mellan CellaVision och 
RAL som initierades under kvartalet. Kvartalet belastas även av 
initiala uppskalningskostnader för produktion och avskrivningar 
för den nya produkten CellaVision® DC-1 (DC-1). Allt samman-
taget var det ett bra kvartal för CellaVision med en organisk 
tillväxt om sju procent. Valutapåverkan i kvartalet var positiv och 
uppgick till cirka fem procent. Lönsamheten var god i kvartalet 
med ett EBIDTA om 41,5 MSEK (37,3), motsvarande en  
EBITDA-marginal om 27,7 procent (33,6).  

Helåret 2019
För helåret uppgick försäljningen till 461,8 MSEK (364,8) med en 
tillväxt om 27 procent, motsvarande en organisk tillväxt om  
15 procent. EBITDA uppgick till 146,7 MSEK (118,4), vilket mots-
varar en EBITDA-marginal om 31,8 (32,5) procent. Kassaflödet 
från den löpande verksamheten uppgick till 125,0 MSEK (74,1).

Marknadsutveckling
Americas hade ett bra fjärde kvartal. Försäljningen uppgick 
till 65,6 MSEK (57,6), motsvarande en tillväxt om 14 procent. 
Instrumentförsäljningen är fortsatt god i Nordamerika och vi ser 
även en kontinuerligt starkare försäljning av applikationer och 
mjukvara. För helåret uppgick tillväxten i Americas till  
24,6 procent.

EMEA hade ett starkt kvartal, inklusive försäljningen från RAL, 
med en tillväxt om 141 procent som uppgick till 60,6 MSEK 
(25,1).  Vi har de senaste åren etablerat egna organisationer för 
marknadssupport i Mellanöstern, Frankrike, Europas tysk- 
talande länder, Storbritannien/Irland, Spanien/Portugal samt 
Italien. Dessa är nu fullt operativa och vi ser nu en kontinuerlig 
försäljningstillväxt i regionen. I kvartalet såg vi också de första 

effekterna av försäljningen av DC-1, som lanserades tidigare 
under året. För helåret uppgick tillväxten i EMEA till 47 procent.

APAC hade ett svagare kvartal med en försäljning om 23,6 MSEK 
(28,3), vilket motsvarar en minskning med 16 procent. Vi ser 
fortsatt en hög aktivitetsnivå i regionen med viktiga marknads- 
initiativ på alla våra nyckelmarknader, inte minst Kina, Japan och 
Australien. För helåret uppgick tillväxten i APAC till fyra procent.

Förvärvet av RAL ett naturligt steg i  
CellaVisions strategi
Förvärvet av RAL slutfördes den första oktober 2019 och bola-
get ingår sedan dess tillfullo i CellaVision. Med RALs produkter 
inom provberedning etablerar CellaVision en återkommande 
intäktström och vi får möjlighet att förbättra kvaliteten på 
provberedning, vilket är av stor betydelse för slutresultatet av 
blodanalysen. 

Vi har inlett en rad aktiviteter för att realisera synergier. De 
nu sammanhållna produktsortimenten och potentialen att 
standardisera arbetsflöden vid laboratorier världen över gör att 
CellaVisions adresserbara marknad inom hematologi ökar till 
totalt cirka sex miljarder SEK.

Initialt fokus ligger på att integrera RAL finansiellt och kommer-
siellt. Den kommersiella integrationen innebär att RALs erbju-
dande steg för steg kommer att marknadsföras gemensamt på 
de marknader där CellaVision har egen representation och att 
etablera ett samlat produkterbjudande för att erbjuda optimala 
infärgningsprotokoll för digital morfologi. Detta arbete kommer 
att fortskrida under hela 2020.

Sammantaget stärker förvärvet av RAL vår verksamhet på flera 
olika sätt: vi breddar vårt produkterbjudande och får tillgång till 
en större marknad än tidigare. Genom våra organisationer för 
marknadssupport kommer vi att kunna expandera försäljningen 
av RALs hematologiprodukter till nya marknader och vi vår verk-
samhet till nya områden som mikrobiologi, cytologi och  
patologi, vilket öppnar nya framtida för tillämpning av 
CellaVisions teknologi utöver hematologi. 

Geografisk expansion
Vi är nu helt operativa i våra senaste etableringar i Thailand, 
Indien, Spanien/Portugal och Italien. Vi har under kvartalet 
påbörjat en etablering i Ryssland och vi kommer under 2020 
även att stärka organisationen på några av våra nuvarande 
marknader, bland annat Indien, för att möta en växande efter-
frågan. Sammantaget har CellaVision nu 18 lokala organisationer 
som erbjuder marknadssupport i fler än 40 länder.

Innovation
DC-1, vår nya produkt för mindre och medelstora laboratori-
er, blev CE-märkt i februari 2019. Mottagandet från våra olika 
distributionspartner har varit mycket positivt och de flesta av 
dem har nu lanserat DC-1 i sina egna säljkanaler. Vi har under 
2019 steg för steg ökat produktionstakten och kommer under 
2020 att ha kapacitet att möta efterfrågan från våra kunder. Vi 
har under 2019 fått DC-1 kommersiellt godkänd i ett antal viktiga 
marknader utöver EU länderna. Vi har också initierat de aktivi-
teter som krävs för att ta nästa steg inför ansökningsprocessen 
för att få försäljningsgodkännande av DC-1 i USA och Kina  
under 2020.

Under kommande kvartal kommer CellaVision lansera en 
komplett uppgradering av veterinärportföljen. Sysmex system, 
DI-60, och CellaVision®DC-1 Vet kommer att lanseras medan 
nuvarande CellaVision® DM1200 Vet och CellaVision® DM9600 
Vet kommer att uppgraderas till senaste mjukvarugenerationen. 
Alla system kommer att kunna analysera hund- och kattblod. 
DC-1 Vet kommer utöver det även ha en applikation för analys av 
fågelblod.

Geografisk expansion och R&D är CellaVisions kärnområden 
och vi kommer även fortsättningsvis att accelerera investeringar 
primärt inom innovation för att säkra vår tillväxt och framtida 
position inom vårt marknadssegment.

Zlatko Rihter, 
Vd och koncernchef
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Omsättning, resultat och investeringar
Omsättning och valutaeffekter
Nettoomsättningen för koncernen ökade med 35 procent till 
149,8 MSEK (111,0) under fjärde kvartalet. CellaVisions försäl-
jning uppvisar ofta fluktuationer mellan olika kvartal för såväl 
enskilda regioner som för koncernen i sin helhet. 

CellaVision fakturerar över 90 procent av omsättningen i euro 
eller US-dollar, vilket gör att valutakursförändringar har påver-
kan på bolagets försäljning och resultat. Den första oktober 
2019 genomfördes förvärvet av RAL vilket resulterade i en 
positiv strukturell effekt på omsättningen. Justerat för positiva 
valutaeffekter på fem procent och en strukturell effekt (förvärv) 
på 23 procent, ökade omsättningen organiskt med sju procent 
jämfört med motsvarande kvartal 2018.

Nettoomsättningen för koncernen ökade med 27 procent till 
461,8 MSEK (364,8) för tolvmånadersperioden. Justerat för 
positiva valutaeffekter på fem procent och en strukturell effekt 
(förvärv) på sju procent, motsvarar det en organisk ökning med 
15 procent jämfört med motsvarande period 2018.

Bruttoresultat och bruttomarginal
Bruttoresultatet ökade med 21,8 procent till 99,9 MSEK (82,0) 
under fjärde kvartalet, vilket motsvarar en bruttomarginal 
om 66,6 procent (73,9). För helåret ökade bruttoresultatet till 
336,7 MSEK (270,9), vilket motsvarar en bruttomarginal om 72,9 
procent (74,2).

Bruttomarginalen påverkas främst av produktmixen, avskrivnin-
gar på aktiverade utvecklingsutgifter och valutaeffekter. 

Genom förvärvet av RAL den första oktober 2019 tillkom 
produktgruppen Reagenser. Cirka 90 procent av RALs försäl-
jning utgörs av reagenser. Bruttomarginalen på RALs försäl-
jning uppgick till 51 procent i fjärde kvartalet, vilket är lägre än 
CellaVisions genomsnitt.

Avskrivningar på aktiverade utvecklingsutgifter redovisas som 
kostnad för såld vara. Avskrivningarna på aktiverade utveck-
lingsutgifter ökade till 4,4 MSEK (1,1) för kvartalet och till 8,0 
MSEK (5,2) för tolvmånadsperioden. Ökningen beror på att ut-

vecklingsprojektet DC-1 är avslutat och avskrivningar påbörjade 
från och med september 2019.

Rörelsekostnader
Rörelsekostnaderna ökade med 47 procent till 68,0 MSEK (46,1) 
under fjärde kvartalet. Justerat för en strukturell effekt (förvärv) 
på 20 procent, ökade rörelsekostnaderna organiskt med 27 
procent jämfört med motsvarande kvartal 2018. 

Under 12 månadsperioden ökade rörelsekostnaderna med 32 
procent till 210,2 MSEK (159,3). Justerat för en strukturell effekt 
(förvärv) ökade rörelsekostnaderna med 26 procent.

Förutom förvärvet bidrog satsningar för att bredda produkt-
portföljen och öka marknadsnärvaron till kostnadsökningen.

Koncernen aktiverar kontinuerligt utgifter för nyutveckling. 
Aktiverade utgifter avseende utvecklingsprojekt ökade under 
kvartalet med 16 procent till 5,1 MSEK (4,4). De totala forsknings- 
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och utvecklingskostnaderna, före aktivering, uppgick till 20,7 
MSEK (16,4). 

Aktiverade utgifter avseende utvecklingsprojekt minskade för 
tolvmånadersperioden till 16,0 MSEK (18,4). De totala forsk-
nings- och utvecklingskostnaderna, före aktivering, uppgick till 
72,4 MSEK (57,7). Huvuddelen av de aktiverade utgifterna är 
relaterade till applikationsutveckling men även kliniska prövnin-
gar som ska ligga till grund för DC-1 systemets registrering för 
försäljning i USA och Kina. 

EBITDA och EBITDA marginal
EBITDA ökade med 11 procent till 41,5 MSEK (37,3) under fjärde 
kvartalet, vilket motsvarar en EBITDA marginal om 27,7 procent 
(33,6). För helåret ökade EBITDA till 146,7 MSEK (118,4), vilket 
motsvarar en EBITDA marginal om 31,8 procent (32,5).

En bidragande orsak till resultatförbättringen är förvärvet av 
RAL den första oktober. RAL bidrog med 5,8 MSEK till EBITDA. 
Förvärvet har också inneburit ökade omkostnader. Direkta 

förvärvskostnader på fyra MSEK och engångskostnader för 
integration på en MSEK har kostnadsförts i kvartalet. Industri-
alisering av den nya produkten DC-1 har också inneburit högre 
kostnader för produktion och kvalitetskontroll. 

Finansnetto
Koncernens räntebärande skulder i form av banklån uppgick till 
131,4 MSEK (0,0).  Räntekostnader från banklån uppgick till 0,4 
MSEK (0,0). Förutom räntekostnader från banklån är finansnet-
tot hänförligt till valutakursvinst/förlust på koncerninterna mel-
lanhavanden samt ränta på leasingskuld i enlighet med IFRS 16.

Kassaflöde
Koncernens likvida medel vid kvartalets utgång uppgick till 102,3 
MSEK (169,1). Koncernens totala kassaflöde för kvartalet uppgick 
till –116,2 MSEK (4,3). För helåret uppgick kassaflödet till -67,3 
MSEK (14,4). Nettokassaflödet från förvärvet av RAL Diagnostics 
den första oktober uppgick till -247,6 MSEK och finansierades 
med en kombination av CellaVisions egna likvida medel och 

banklån arrangerat av Skandinaviska Enskilda Banken AB om 
11,4 MEUR.

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten för 
kvartalet uppgick till 24,0 MSEK (12,8). För helåret uppgick 
kassaflödet från den löpande verksamheten till 125,0 MSEK 
(74,1). Förbättringen mot föregående år är främst driven av 
ett starkare resultat före skatt samt en gynnsam utveckling av 
rörelsekapitalet.

Förvärv av RAL Diagnostics
I kvartalet slutförde CellaVision förvärvet av RAL. RAL tillver-
kar produkter för provberedning inom hematologi, patologi, 
cytologi och mikrobiologi. RAL hade under 2018 en omsättning 
om cirka 87 MSEK och en EBITDA-marginal om cirka 15 procent. 
Kontant köpeskilling för RAL är satt till 254,4 MSEK på kontant- 
och skuldfri basis och finansieras genom en kombination av 
CellaVisions egna likvida medel och banklån. RAL är beläget i 
Bordeaux, Frankrike, och har drygt 40 anställda. 
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Utvecklingen på de geografiska marknaderna
Americas: 65,6 MSEK (57,6)
I Americas ökade omsättningen med 14 procent till 65,6 MSEK 
(57,6) jämfört med samma period föregående år. Den ameri-
kanska marknaden fortsätter att utvecklas positivt med ökad 
penetration och begynnande ersättningsmarknad. Bolagets 
nordamerikanska organisation fortsätter att bearbeta de labo-
ratorier som ännu inte konverterat till CellaVisions lösning. Det 
finns ett ökande intresse för bolagets produkter i Latinamerika 
där framför allt Brasilien kommit igång väl.

Mjukvaruförsäljningen har bidragit positivt i kvartalet. Försälj-
ningen av CellaVision® Advanced RBC Application har utvecklats 
väl och även CellaVision® Remote Review har bidragit till försälj-
ningen i kvartalet. Intresset för bolagets nya instrument för små 
och medelstora laboratorier, CellaVision® DC-1 är stort i Kanada 
och i Latinamerika och kvartalet omfattar ett antal order och 
leveranser. 

Vidare har CellaVision ställt ut på North East Lab Conference 
i Portland, Maine samt genomfört ett flertal utbildningar för 
bolagets olika distributionspartners i såväl Latinamerika som i 
Nordamerika i kvartalet.       

APAC: 23,6 MSEK (28,3)
I APAC minskade omsättningen med 16 procent till 23,6 MSEK 
(28,3) jämfört med samma mycket starka period föregående år. 
Kina hade ett svagare kvartal jämfört med landets bästa kvartal 
föregående år. Försäljningen kommer fortsatt att fluktuera 
mellan regioner och enskilda kvartal. Japan har haft ett starkt 
kvartal och resterade marknader i regionen har också haft ett 
gynnsamt kvartal. Effekten av CellaVisions strategi med organi-
sation för lokal marknadssupport visar goda resultat. 

Intresset för bolagets nya instrument för små och medelstora 
laboratorier DC-1 är stort och ett antal instrument har levererats 
i regionen till de marknader som accepterar CE-märkning.

Ett flertal morfologiseminarier genomfördes i olika delar av Kina 
under kvartalet. I Japan presenterades CellaVision på JSLM he-
matologikongress i Okayama samt bolagets instrument visades 
av distributionspartners på Hematocon i New Delhi, Indien.  

EMEA: 60,6 MSEK (25,1)
I EMEA ökande omsättning med 141 procent till 60,6 MSEK 
(25,1) jämfört med samma period föregående år. Försäljningen 
inkluderar RAL som till största delen har sin försäljning i EMEA 
regionen. Tillväxten utan RAL var 45 procent. Försäljningen 
fluktuerar mellan regioner och enskilda kvartal. Intresset för 
bolagets lösningar är stort med goda möjligheter för fortsatt 
penetration. Bolagets konsekventa strategi med satsning på 
lokal organisation för marknadssupport ger resultat. Bolagets 
senaste marknader Italien och Iberia är fullt operationella.  

Mjukvaruförsäljningen har varit stark i kvartalet. Intresset och 
försäljningen av DC-1 har kommit igång och flertalet instrument 
har installerats hos slutkunder. 

Det årliga globala försäljningsmötet hölls i år i Bordeaux där 
CellaVisions och RALs kommersiella organisationer samlades 
under fyra dagar för introduktion, utbildning, fabriksbesök och 
strategisk planering. RAL ställde ut på Medica i Düsseldorf och 
bolagets nya utstrykningsinstrument SmearBox väckte stort 
intresse. CellaVision initierade en etablering av lokal marknads-
support i Ryssland under kvartalet.  
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Övrig information
Forskning och utveckling
CellaVision bedriver ett flertal utvecklingsprojekt för att stärka 
erbjudandet till bolagets kunder. Arbetet syftar både till att 
vidareutveckla CelllaVisions hårdvaruplattformar och till att ta 
fram nya applikationer till såväl nya som äldre instrument. 

Under kvartalet gick utvecklingen av en ny version av 
CellaVisions mjukvara för veterinärmarknaden in i slutfasen 
och en release är planerad under första halvåret 2020. Den nya 
mjukvaran kommer att möjliggöra att veterinärapplikationen 
körs på CellaVision® DC-1 Vet (DC-1 Vet) och Sysmex DI-60. 
En unik feature för DC-1 Vet som släpps med denna mjukvara 
är möjligheten att även klassificera fågelblod vilket förväntas 
öppna upp nya affärsmöjligheter. Dessutom kommer mjukvaran 
innehålla arbetsflödesförbättringar för alla system.

Den sammanslagna patentportföljen innehöll vid utgången av 
perioden 20 (22) patenterade uppfinningar och 78 (62) reg-
istrerade patent. I samband med förvärvet av RAL utökades 
CellaVisions totala patentportfölj med fem patentfamiljer om-
fattande 23 patent.

För perioden och årets utgifter se sidan 3 rörelsekostnader.

Personal
Antalet anställda i koncernen, omräknat till heltidstjänster, var 
vid kvartalets slut 177 (117). Av de anställda var 107 män (79) 
och 70 kvinnor (38). Antalet anställda har ökat med 41, varv 
19 män och 22 kvinnor, med anledning av förvärvet av RAL 
Diagnostics.

Utdelning
CellaVision föreslår årsstämman för 2020 en utdelning om 
1,50 kr per aktie (1,50). Bolagets utdelningspolicy innebär att 
utdelningen ska motsvara 30 till 50 procent av nettoresultatet, 
men alltid ta hänsyn till bolagets och koncernens finansiella 
ställning, kapitalstruktur, förvärvsbehov och långsiktiga finan-
sieringsbehov.

Information om risker och osäkerhetsfaktorer
Minskad efterfrågan och valutaförändringar utgör osäkerhets-
faktorer men ej väsentliga risker. För en närmare beskrivning av 
de risker och osäkerhetsfaktorer som CellaVision står inför hän-
visas till riskanalys och not 2 och 5 i årsredovisningen för 2018. 

Nya skattesatser
I steg ett sänks bolagsskatten från 22 procent ned till 21,4 pro-
cent för räkenskapsår som inleds 1 januari 2019 eller senare. I 
steg två sänks bolagsskattesatsen till 20,6 procent från och med 
räkenskapsår som inleds 1 januari 2021.

Bolaget har gjort en bedömning av när temporära skillnader 
kommer att reverseras och effekten på uppskjuten skatteskuld 
och uppskjuten skattefordran. De temporära skillnader som 
reverseras eller utnyttjas under 2019 och 2020 tillämpar bolaget 
21,4 procent på och övriga som reverseras eller utnyttjas från 
och med 2021 tillämpar bolaget 20,6 procent på.

Granskning
Bokslutskommunikén har ej varit föremål för granskning av bola-
gets revisorer.
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Styrelsens försäkran
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, 
ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Lund den 5 februari 2020

Sören Mellstig Christer Fåhraeus Åsa Hedin
Styrelsens ordförande Styrelseledamot Styrelseledamot

Anna Malm Bernsten Niklas Prager Jürgen Riedl
Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

Stefan Wolf Zlatko Rihter
Styrelseledamot Verkställande Direktör

Valberedning och Årsstämma 2020
Valberedning inför årsstämman 2020
Enligt beslut av årsstämman 2019 ska valberedning bestå 
av representanter för envar av de fyra till röstetalet största 
aktieägarna vid augusti månads utgång. Styrelsens ordförande, 
Sören Mellstig, sammankallar valberedningen och kan delta i 
arbetet som adjungerad. 

Inför årsstämman 2020 utgörs valberedningen av: 
Christer Fåhraeus, (utsedd av Christer Fåhraeus med bolag), 
Nicklas Hansen (utsedd av William Demant Invest A/S), Bo 
Lundgren (utsedd av Swedbank Robur fonder) samt Joel Eklund 
(utsedd av Grenlunden CEVI AB)

Årsstämma 2020 
CellaVisions årsstämma kommer att hållas i Lund den 23 april 
2020 klockan 15:00. Aktieägare som vill få ett ärende behandlat 
vid årsstämman kan skicka begäran skriftligen med e-post på 
adressen: bolagsstamma@cellavision.se eller med vanlig post 
på adressen: Styrelsen, CellaVision AB, 
Mobilvägen 12, 223 62 Lund.

Begäran måste ha inkommit senast sju veckor före stämman 
för att kunna tas in i kallelsen och därmed på årsstämmans 
dagordning.

Årsredovisningen 2019 
CellaVisions årsredovisning för 2019 kommer att finnas 
tillgänglig på bolagets hemsida den 2 april 2020.
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Koncernens totalresultat i sammandrag
Alla belopp i KSEK Okt-Dec 2019 Okt-Dec 2018 Jan-Dec 2019 Jan-Dec 2018
Nettoomsättning 149 834 110 965 461 772 364 812
Kostnad för sålda varor -49 974 -29 010 -125 038 -93 946
Bruttoresultat 99 859 81 955 336 734 270 866

Försäljningskostnader -31 275 -22 777 -102 348 -82 362
Administrationskostnader -21 153 -11 370 -51 394 -37 644
Forsknings- och utvecklingskostnader -15 606 -11 984 -56 417 -39 253
Rörelseresultat 31 824 35 824 126 576 111 607
Ränteintäkter och finansiella kursvinster 4 190 755 5 989 2 010
Räntekostnader och finansiella kursförluster -1 026 -600 -3 344 -1 520
Resultat före skatt 34 988 35 980 129 220 112 097
Skatt -10 602 -6 432 -30 048 -23 408
Periodens resultat 24 385 29 548 99 172 88 688

Övrigt totalresultat:
Komponenter som inte kommer att omklassificeras till periodens resultat:
Effekt vid omvärdering av pensioner -511 0 -511 0
Skatteeffekt på omvärdering av pensioner 143 0 143 0
Summa komponeneter som inte kommer att omklassificeras till periodens resultat -368 0 -368 0

Komponeneter som kommer att omklassificeras till periodens resultat:
a) Kassaflödessäkring
Omklassificerat till rörelseresultatet 1 272 43 4 546 -374
Periodens värdeförändring 5 720 2 477 -2 825 -4 947
Skatteeffekt på kassaflödessäkring -1 496 -588 -368 1 137
b) Valutakursdifferenser
Valutakursdifferenser vid omräkning av dotterföretag -8 097 56 -6 382 797
Summa komponeneter som kommer att omklassificeras till periodens resultat -2 601 1 988 -5 029 -3 387

Summa övrigt totalresultat, netto efter skatt -2 969 1 988 -5 397 -3 387
Summa totalresultat för perioden 21 416 31 536 93 775 85 302
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Data per aktie
Data per aktie Okt-Dec 2019 Okt-Dec 2018 Jan-Dec 2019 Jan-Dec 2018
Resultat per aktie före och efter utspädning, sek */ 1,02 1,24 4,16 3,72
Eget kapital per aktie, sek 14,61 12,17 14,61 12,17
Antal utestående aktier 23 851 547 23 851 547 23 851 547 23 851 547
Genomsnittligt antal utestående aktier 23 851 547 23 851 547 23 851 547 23 851 547
Aktiekurs vid periodens slut, sek 319,50 191,50 319,50 191,50
Utdelning per aktie 0,00 0,00 1,50 1,50

*/  Baseras på periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier

Kvartalsvis resultatutveckling

Alla belopp i KSEK Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018
Nettoomsättning 149 834 95 599 112 448 103 891 110 965 84 337
Bruttoresultat 99 859 72 754 87 095 77 026 81 955 62 207
Bruttomarginal i % 66,6 76,1 77,5 74,1 73,9 73,8
Omkostnader -68 035 -50 885 -49 158 -42 081 -46 131 -41 182
Rörelseresultat 31 824 21 870 37 937 34 945 35 824 21 024
Periodens resultat 24 385 17 171 30 279 27 337 29 548 16 800
Kassaflöde -116 215 27 734 -23 845 45 001 4 287 22 223
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Koncernens finansiella ställning i sammandrag
Alla belopp i KSEK 2019-12-31 2018-12-31
Tillgångar
Immateriella tillgångar 299 668 67 818
Materiella tillgångar 54 494 6 815
Uppskjuten skattefordran 0 0
Finansiella tillgångar 22 295 3 579
Lager 54 808 34 454
Kundfordringar 88 922 75 813
Övriga fordringar 19 208 15 246
Likvida medel 102 312 169 057
Summa tillgångar 641 709 372 782

Eget kapital och skulder
Eget kapital 348 373 290 375
Uppskjuten skatteskuld 38 539 8 059
Övriga avsättningar 6 007 2 458
Långfristiga skulder, räntebärande 122 927 0
Kortfristiga skulder, räntebärande 37 137 0
Kortfristiga skulder, ej räntebärande 65 108 43 385
Leverantörsskulder 21 716 26 753
Garantiavsättningar 1 903 1 752
Summa eget kapital och skulder 641 709 372 782

Koncernens förändringar i eget kapital i sammandrag
Alla belopp i KSEK 2019-12-31 2018-12-31
Årets ingående balans 290 375 240 851
Lämnad utdelning -35 777 -35 777
Periodens resultat 99 172 88 688
Periodens övriga totalresultat -5 397 -3 387
Utgående balans 348 373 290 375
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Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag
Alla belopp i KSEK Okt-Dec 2019 Okt-Dec 2018 Jan-Dec 2019 Jan-Dec 2018
Resultat före skatt 34 988 35 980 129 220 112 097
Justeringar för icke kassaflödespåverkande poster 10 623 2 439 25 839 14 499
Betald skatt -9 709 778 -28 063 -16 075
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital 35 902 39 197 126 997 110 521

Förändringar i rörelsekapital -11 914 -26 442 -2 037 -36 452
Kassaflöde från den löpande verksamheten 23 988 12 755 124 960 74 069

Rörelseförvärv -247 575 0 -247 575 0
Aktivering av utvecklingsutgifter -5 118 -4 347 -16 012 -18 419
Förvärv/Avyttring av immateriella tillgångar 0 -900 0 -900
Förvärv/Avyttring av finansiella anläggningstillgångar -7 -380 -40 -962
Förvärv/Avyttring av materiella anläggningstillgångar -1 682 -2 841 -2 672 -3 576
Kassaflöde från investeringsverksamheten -254 382 -8 468 -266 299 -23 857

Upptagna lån 123 413 0 123 413 0
Amortering av lån -6 963 0 -6 963 0
Amortering av leasingskulder -2 272 0 -6 661 0
Utdelning till aktieägare 0 0 -35 777 -35 777
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 114 178 0 74 012 -35 777

Summa periodens kassaflöde -116 215 4 287 -67 326 14 434

Likvida medel vid periodens ingång 218 185 164 422 169 057 154 546
Valutakursförändringar i likvida medel 342 349 581 77
Likvida medel vid periodens utgång 102 312 169 057 102 312 169 057

Upplysningar avseende räntekostnader:
Räntekostnader uppgår till 1 312 kSEK varav 884 kSEK är hänförligt till leasing i enlighet 
med IFRS 16
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Moderbolagets resultaträkning
Alla belopp i KSEK Okt-Dec 2019 Okt-Dec 2018 Jan-Dec 2019 Jan-Dec 2018
Nettoomsättning 126 495 108 929 433 854 358 349
Kostnad för sålda varor -41 624 -40 851 -137 880 -118 335
Bruttoresultat 84 871 68 078 295 973 240 014

Försäljningskostnader -18 608 -15 929 -67 749 -55 552
Administrationskostnader -13 048 -11 299 -43 129 -37 573
Forsknings- och utvecklingskostnader -20 032 -16 398 -71 737 -57 672
Rörelseresultat 33 183 24 451 113 359 89 217
Ränteintäkter och finansiella kursvinster 4 161 745 5 861 1 991
Räntekostnader och finansiella kursförluster -1 088 -584 -2 652 -1 485
Resultat före skatt 36 256 24 611 116 568 89 722
Skatt -9 342 -5 114 -26 529 -19 439
Periodens resultat 26 914 19 497 90 038 70 284

Moderbolagets rapport över totalresultat
Periodens resultat 26 914 19 497 90 038 70 284

Övrigt totalresultat 0 0 0 0

Summa övrigt totalresultat, netto efter skatt 0 0 0 0

Summa totalresultat för perioden 26 914 19 497 90 038 70 284
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Moderbolagets balansräkning
Alla belopp i KSEK 2019-12-31 2018-12-31
Tillgångar
Immateriella tillgångar 7 806 11 189
Materiella tillgångar 6 034 6 310
Uppskjuten skattefordran 3 678 2 844
Finansiella tillgångar 261 567 3 582
Lager 27 746 28 848
Kundfordringar 64 804 70 676
Fordringar hos koncernföretag 6 320 5 067
Övriga fordringar 17 835 12 960
Likvida medel 75 214 160 664
Summa tillgångar 471 003 302 140

Eget kapital och skulder
Eget kapital 280 516 226 255
Övriga avsättningar 2 538 2 458
Långfristiga skulder, räntebärande 89 207 0
Kortfristiga skulder, räntebärande 23 789 0
Kortfristiga skulder, ej räntebärande 37 580 32 386
Leverantörsskulder 14 886 26 161
Skulder till koncernföretag 20 585 13 129
Garantiavsättningar 1 903 1 752
Summa eget kapital och skulder 471 003 302 140



CELLAVISION BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2019

Sida 14CellaVision Bokslutskommuniké 2019

NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER 

Redovisningsprinciper
Koncernen tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS), så som de har antagits av 
EU. Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering, Årsredovisningsla-
gen samt Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter. Moderbolaget tillämpar Årsredovisningsla-
gen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. De redovisningsprinciper och beräkningsmetod-
er som tillämpas överensstämmer med de som beskrivs i årsredovisningen för 2018 förutom vad 
som anges nedan avseende implementering av IFRS 16 Leasingavtal. Redovisningsprinciper för 
IFRS 16 kommer lämnas i ÅR 2019.

Nya standarder tillämpade från och med 1 januari 2019
Från och med 1 januari 2019 tillämpar CellaVision IFRS 16 Leasingavtal. IFRS 16 innebär att tidigare 
klassificering i operationell och finansiell leasing ersätts av en modell där tillgångar och skulder för 
i stort sett alla leasingavtal redovisas i rapporten över finansiell ställning. CellaVision har hyre-
skontrakt för kontorslokaler och leasingavtal för bilar vilka redovisas som nyttjanderättstillgångar i 
rapporten över finansiell ställning från och med 1 januari 2019. 

CellaVision har tillämpat den förenklade metoden (modifierad retroaktiv ansats) vid övergången. 
Metoden innebär att jämförelseåret 2018 inte har räknats om i enlighet med den nya standarden 
utan effekten av IFRS 16 redovisas i sin helhet i ingångsbalansen per 1 januari 2019. 

Effekten av övergången till IFRS 16 har inneburit att nyttjanderättstillgångar och leasingskuld till ett 
värde av 31,6 MSEK redovisas i rapporten över finansiell ställning per 1 januari 2019. Merparten av 
nyttjanderättstillgångarna utgörs av lokaler som uppgår till 29,9 MSEK. Värdet på nyttjanderättstill-
gångarna har bestämts utifrån nuvärdet av leasingskulderna per detta datum. För lokaler har 
CellaVision använt bolagets bedömda marginella låneränta om 3% vid diskontering av kvarvarande 
leasingskuld. För billeasingavtalen har respektive avtals implicita ränta använts vid beräkning. 
För samtliga nyttjanderättstillgångar har avtalens löptid använts för bedömning av tillämpad 
avskrivningsperiod. 

Balansomslutning i koncernen har därmed ökat vid implementeringen samt har nyckeltal, ej defini-
erade enligt IFRS, soliditet och EBITDA, och resultat per aktie påverkats marginellt. 

NOT 2 SEGMENTSREDOVISNING 

Segmentsredovisning
CellaVisions verksamhet omfattar endast ett rörelsesegment, system för automatiserad mikrosko-
pering inom hematologiområdet, och hänvisar därför till resultat- och balansräkning rörande 
redovisning av rörelsesegment.

Noter
NOT 3 INTÄKTERNAS FÖRDELNING 

Okt-Dec 2019 Okt-Dec 2018
Alla belopp i kSEK Instrument Reagenser Övrigt Instrument Reagenser Övrigt
Americas 46 909 703 17 975 38 630 0 18 940
APAC 23 355 280 14 26 518 0 1 774
EMEA 28 234 21 346 11 018 18 110 0 6 993
Totalt 98 498 22 329 29 007 83 258 0 27 707

Jan-Dec 2019 Jan-Dec 2018
Alla belopp i kSEK Instrument Reagenser Övrigt Instrument Reagenser Övrigt
Americas 152 411 723 78 020 123 410 0 62 102
APAC 74 650 287 5 386 70 473 0 6 579
EMEA 94 260 21 146 34 890 75 680 0 26 569
Totalt 321 320 22 156 118 296 269 563 0 95 250

NOT 4 FINANSIELLA INSTRUMENT 
Jan-Dec 2019 Jan-Dec 2018

Alla belopp i kSEK Redovisat 
värde

Verkligt 
värde

Redovisat 
värde

Verkligt 
värde

Finansiella tillgångar
Derivattillgångar 329 329 1 105 1 105

Finansiella skulder
Derivatskulder -4 159 -4 159 -6 656 -6 656

Derivattillgångar ingår i övriga kortfristiga fordringar i rapporten över finansiell ställning och 
derivatskulder ingår i kortfristiga skulder, ej räntebärande. Derivaten avser valutaterminer som 
innehas för valutasäkring. 

Valutaterminerna värderas i nivå 2 i värderingshierarkin, finansiella instrument där verkligt värde 
fastställs utifrån värderingsmodeller som baseras på andra observerbara data för tillgången el-
ler skulden än noterade priser inkluderade i nivå 1, antingen direkt (dvs som prisnoteringar) eller 
indirekt (dvs härledda från prisnoteringar). Valutateriminerna värderas med utgångspunkt från 
observerbar information avseende på balansdagen gällande valutakurser och marknadsräntor 
för återstående löptid. 

För övriga finansiella tillgångar och skulder anses det redovisade värdet vara en rimlig approxi-
mation av verkligt värde. 
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Alla belopp i kSEK RAL Diagnostics
Överförd ersättning
Likvida medel 254 359
Total överförd ersättning 254 359

Förvärvsrelaterade utgifter uppgår till 3,6 MSEK under det fjärde kvartalet och redovisats som 
administrationskostnader i koncernens rapport över totalresultatet. 

Alla belopp i kSEK RAL Diagnostics
Redovisade belopp per förvärvstidpunkten för förvärvade nettotillgångar 
Anläggningstillgångar
Varumärke 26 105
Kundrelationer 58 070
Teknologi 30 484
Materiella anläggningstillgångar 25 844
Finansiella anläggningstillgångar 19 214
Omsättningstillgångar
Varulager 20 746
Kundfordringar 21 206
Övriga kortfristiga fordringar 15 009
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 011
Likvida medel 6 784
Långfristiga skulder
Räntebärande långfristiga skulder 18 785
Övriga långfristiga skulder 515
Uppskjuten skatteskuld 29 095
Avsättningar 3 036
Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder, räntebärande 21 643
Leverantörsskulder 10 156
Övriga kortfristiga skulder 3 017
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 302
Identifierbara tillgångar och skulder, netto 135 924

Överförd ersättning 254 359

Goodwill 118 435

NOT 5 RÖRELSEFÖRVÄRV 

Förvärv av koncernföretag

Den 1 oktober 2019 förvärvade CellaVision AB 100 % av aktiekapitalet i RAL Diagnostics (RAL) för 
254,4 MSEK (23,7 MEUR), på kontant och skuldfri bas. RAL är ett franskt bolag, beläget utanför 
Bordeaux med 45 anställda. Bolaget tillverkar produkter för provberedning inom hematologi, 
patologi, cytologi och mikrobiologi. Förvärvet av RAL är ett led i koncernens strategiska inrikt-
ning att vara ledande inom global digitalisering och automatisering av blodanalyser för både 
mänskliga och veterinära segment. Genom att kombinera CellaVisions och RALs kärnteknologier 
möjliggörs ett bättre diagnostikresultat. Kombinationen av CellaVisions och RALs teknologier 
förbättrar kvaliteten inom områden såsom bildkvalitet, cellklassificering och laborationsflöde. 
Förvärvet finansieras genom en kombination av CellaVisions egna likvida medel och banklån 
arrangerat av Skandinaviska Enskilda Banken AB om 11,4 MEUR. 
Per rapportdagen har redovisningen avseende förvärvet endast fastställts preliminärt eftersom 
värderingen av vissa tillgångar ej är slutförda. 

Verkligt värde på förvärvade fordringar (vilka i huvudsak består av kundfordringar och övriga 
kortfristiga fordringar) uppgår till 36,2 MSEK. Avtalsenliga bruttobelopp uppgår till samma be-
lopp då det inte bedöms föreligga någon förlustrisk.

Goodwill uppkom vid förvärvet av RAL Diagnostics därför att anskaffningsvärdena för företaget 
inkluderade en kontrollpremie. Den överförda ersättningen inkluderade även belopp hänför-
liga till fördelar av förväntade synergier, intäktsökning, utveckling av framtida marknader och 
den samlade personalstyrkan i företagen. Förvärvet av RAL Diagnostics höjer även kvalitén 
på provberedning, vilket kan skapa ett mervärde för kunder som köper CellaVisions befintliga 
instrument. Dessa fördelar har inte redovisats separat från goodwill eftersom de inte möter 
kriterierna för redovisning av identifierbara immateriella tillgångar. 

Ingen del av den goodwill som uppkom i samband med förvärvet förväntas vara skattemässigt 
avdragsgill. 

Alla belopp i kSEK RAL Diagnostics
Nettokassaflöde vid rörelseförvärv 
Kontant betald ersättning 254 359
Förvärvade likvida medel -6 784
Nettokassaflöde 247 575

Förvärvets påverkan på koncernens resultat
Av koncernens intäkter är 25 350 kSEK hänförliga till RAL Diagnostics. RAL Diagnostics har bidra-
git med 5 765 kSEK till koncernens EBITDA. Om förvärvet hade skett den 1 januari 2019, skulle 
koncernens intäkter uppgått till 531 708 kSEK och koncernens EBITDA till 151 496 kSEK. 
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NOT 6 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

Alla belopp i kSEK Jan-Dec 2019 Jan-Dec 2018
Nyttjanderättstillgångar
Inventarier 2 658 0
Byggnader och Mark 26 867 0
Summa nyttjanderättstillgångar 29 525 0

Materiella anläggningstillgångar som ej är nyttjanderättstillgångar
Inventarier 10 545 6 815
Byggnader och mark 14 424 0
Summa materiella anläggningstillgångar som ej är 
nyttjanderättstillgångar 24 969 6 815

Summa materiella anläggningstillgångar 54 494 6 815

De materiella anläggningstillgångarna uppgick på balansdagen till 54,5 MSEK. Största delen av 
nyttjanderättstillgångarna består av hyresavtal för kontorslokaler. För samtliga leasingavtal för 
vilka koncernen är leasetagare (som ej är kortfristiga leasingavtal eller tillgångar med lågt värde), 
redovisar koncernen en nyttjanderätt och en motsvarande leasingskuld. 
 
Vid värdering av nyttjanderättstillgången används anskaffningsmetoden, dvs nyttjanderättstill-
gången beräknas till anskaffningsvärde justerat för eventuella omvärderingar av leasingskulden 
med avdrag för avskrivningar. 
 
Nyttjanderättstillgången redovisas som materiell anläggningstillgång medan leasingskuld redo-
visas enskilt i koncernens rapport över finansiell ställning under långfristiga skulder, räntebäran-
de och kortfristiga skulder, räntebärande. 
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Avstämningar nyckeltal, ej definierade enligt IFRS
Bolaget presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten 
som inte definieras enligt IFRS. Bolaget anser att dessa mått 
ger värdefull kompletterande information till investerare och 
bolagets ledning då de möjliggör utvärdering av relevanta 
trender. CellaVisions definitioner av dessa mått kan skilja sig från 
andra företags definitioner av samma begrepp. Dessa finansiella 
mått ska därför ses som ett komplement snarare än en ersätt-
ning för mått som definieras enligt IFRS. Nedan presenteras 
definitioner av mått som inte definieras enligt IFRS och som inte 
nämns på annan plats i delårsrapporten. Avstämning av dessa 
mått sker i tabeller nedan.

Nyckeltal ej definierade enligt IFRS
Bruttomarginal. Bruttoresultat i procent av nettoomsättningen 
under perioden.
Bruttoresultat. Nettoomsättning med avdrag för kostnad sålda 
varor. 
Eget kapital per aktie. Eget kapital hänförligt till moderbolagets 
aktieägare i relation till antal utestående aktier vid periodens 
slut. 
Rörelsemarginal. Rörelseresultat (EBIT) i procent av nettoomsät-
tningen under perioden.

Rörelseresultat (EBIT). Rörelseresultat före finansiella poster och 
skatt (Earnings Before Interest and Tax).
Soliditet. Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande 
inflytande i procent av balansomslutning.
Valutaeffekt. Valutakursers påverkan på försäljningstillväxt i 
perioden.

Resultat per aktie
KSEK Okt-Dec 2019 Okt-Dec 2018 Jan-Dec 2019 Jan-Dec 2018
Periodens resultat 24 385 29 548 99 172 88 688
Antal utestående aktier 23 851 547 23 851 547 23 851 547 23 851 547
Resultat per aktie 1,02 1,24 4,16 3,72

Eget kapital per aktie
KSEK Okt-Dec 2019 Okt-Dec 2018 Jan-Dec 2019 Jan-Dec 2018
Eget kapital 348 373 290 375 348 373 290 375
Antal utestående aktier 23 851 547 23 851 547 23 851 547 23 851 547
Eget kapital per aktie 14,61 12,17 14,61 12,17

Soliditet
KSEK Okt-Dec 2019 Okt-Dec 2018 Jan-Dec 2019 Jan-Dec 2018
Eget kapital 348 373 290 375 348 373 290 375
Balansomslutning 641 709 372 782 641 709 372 782
Soliditet 54,3% 77,9% 54,3% 77,9%

Bruttomarginal
KSEK Okt-Dec 2019 Okt-Dec 2018 Jan-Dec 2019 Jan-Dec 2018
Nettoomsättning 149 834 110 965 461 772 364 812
Bruttoresultat 99 859 81 955 336 734 270 866
Bruttomarginal 66,6% 73,9% 72,9% 74,2%
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Avstämningar nyckeltal, ej definierade enligt IFRS, forts

Rörelsemarginal
KSEK Okt-Dec 2019 Okt-Dec 2018 Jan-Dec 2019 Jan-Dec 2018
Nettoomsättning 149 834 110 965 461 772 364 812
Rörelseresultat 31 824 35 824 126 576 111 607
Rörelsemarginal 21,2% 32,3% 27,4% 30,6%

EBITDA
KSEK Okt-Dec 2019 Okt-Dec 2018 Jan-Dec 2019 Jan-Dec 2018
Rörelseresultat 31 824 35 824 126 576 111 607
Avskrivningar 9 686 1 485 20 155 6 807
EBITDA 41 510 37 309 146 731 118 414

Nettoomsättning

KSEK
Okt-Dec 2019 

(%)
Okt-Dec 2019 

MSEK
Okt-Dec 2018 

(%)
Okt-Dec 2018 

MSEK
Förra perioden 110 965 76 130
Organisk tillväxt 7% 7 852 44% 33 117
Valutaeffekt 5% 5 666 2% 1 718
Strukturell tillväxt 23% 25 350 0% 0
Nuvarande period 35% 149 834 46% 110 965
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Det här är CellaVision
Vision
CellaVisions vision är global digitalisering och automatisering 
av blodanalyser för både human- och veterinärmarknaden. 
Metoden bidrar till förbättrad patientdiagnostik, effektivisering 
och minskade kostnader för sjukvården.

Affärsidé
CellaVision erbjuder digitala lösningar för medicinsk mikroskop-
ering. Vi ersätter mikroskop med analysinstrument baserade på 
digital bildanalys, artificiell intelligens och IT. Vår lösning bidrar 
till effektivare arbetsflöden och högre kvalitet inom laboratorie-
medicin.

CellaVisions kärnverksamhet
CellaVisions kärnverksamhet är digital bildanalys av blod och 
andra kroppsvätskor. Innovation är en viktig del av 
CellaVisions uppdrag och medarbetarna är bolagets främsta 
resurs. Bolagets samlade kompetens omvandlar kundernas 
behov till effektiva lösningar för sjukvården. 

CellaVisions medarbetare har en hög utbildningsnivå och gedi-
gen erfarenhet från den biomedicinska branschen. Medar- 
betarnas breda kompetens inom produktutveckling, kval-
itetssäkring, marknadsetablering och marknadssupport är 
avgörande för bolagets utveckling. Teknisk kärnkompetens 
finns inom bildanalys, artificiell intelligens och automatiserad 
mikroskopering.

Företagskultur
CellaVisions företagskultur präglas av förståelse för kund, 
kvalitetsmedvetenhet och handlingskraft under ansvar, vilket 
avspeglas i CellaVisions värdeskapande kärnvärden: Kunden i 
fokus, Initiativ och Ansvar samt Enkelhet och Kvalitet. 
Tillsammans med mål, vision och riktlinjer vägleder kärnvärdena 
det dagliga arbetet och formar en lönsam företagskultur.

Erbjudande till slutkund
CellaVision erbjuder digitala lösningar för medicinsk mikroskop-
ering inom hematologi. Slutkunderna är stora sjukhus- 
laboratorier och kommersiella laboratorier. CellaVisions unika 
koncept ersätter manuella mikroskop och förbättrar processen 
för blodanalys. På så vis kan fler patienter få snabbare vård 
av bättre kvalitet samtidigt som sjukvården kan utnyttja sina 
resurser på ett bättre sätt.

Strategiska samarbeten
För att vinna skalbarhet i tillverkning och försäljning samarbetar 
CellaVision med strategiska partners.

Leverantörer
CellaVisions analysinstrument tillverkas i Sverige av kontrakt-
stillverkare. För nyckelkomponenter har bolaget direkta avtal 
med utvalda underleverantörer.

Distribution via leverantörer av cellräknare 
CellaVisions lösning är sista steget i en blodanalysprocess, där 
cellräknaren är en central del. Avtal med de främsta lever-
antörerna av cellräknare är därför strategiskt viktiga för att 
kostnadseffektivt nå slutkunder. CellaVision partners har breda 
produktsortiment och globala säljkårer med lokal kännedom. 
CellaVisions egen organisation stödjer partners i försäljning-
sprocessen.

Finansiella mål
Vårt övergripande mål är att skapa en global standard för digital 
mikroskopering inom delområdet hematologi. Vårt över- 
gripande mål bryts ner i två finansiella mål.

• Omsättningstillväxt  
≥15 %Öka den organiska omsättningen över en konjunktur-
cykel med i genomsnitt minst 15 procent per år.

• Rörelsemarginal  
>20 % Rörelsemarginalen ska överstiga 20 % över en  
konjunkturcykel.

CellaVision förvärvade RAL Diagnostics (RAL) 
den 1 oktober 2019
Den första oktober förvärvade CellaVision AB det franska 
bolaget RAL Diagnostics (RAL), en ledande marknadsaktör som 
tillverkar produkter för provberedning inom hematologi, patolo-
gi, cytologi och mikrobiologi. 

RALs reagenser hjälper till att identifiera cell- och vävnads-
morfologi, parasiter och bakterier som är nödvändiga för att 
diagnostisera många sjukdomar. RAL tillhandahåller innovativa 
produkter och lösningar för standardiserad laboratoriediagnos-
tik och förbättrad prestanda för cellulär bildbehandling. Bolaget 
har sin bas i Bordeaux i Frankrike som innefattar en komplett 
verksamhet inklusive en produktionsanläggning med produk-
tion av reagenser.

Genom förvärvet av RAL får CellaVision möjlighet att förbätt- 
ra kvaliteten på provberedning vilket är av stor betydelse för 
slutresultatet av blodanalysen. Kvaliteten på provberedningen 
är betydelsefull för att CellaVisions system ska fungera optimalt 
och det finns ett stort behov i såväl stora som mindre och me-
delstora laboratorier för framtida standardiserade lösningar. 

CellaVisions och RAL: s produkter används tillsammans av flera 
laboratorier och utgör separata men inbördes beroende steg 
i en komplett blodanalysskedja. CellaVision och RAL skapar 
tillsammans ett ökat kundvärde inom digital morfologi genom 
att erbjuda en komplett och integrerad lösning för hematologi-
laboratoriet.

Utöver RALs erbjudande inom hematologi, som uppgår till 50 
procent, omfattar RALs produktportfölj områdena mikrobiologi, 
om 40 procent, samt cytologi och patologi som tillsammans 
utgör tio procent. Med förvärvet öppnas därmed nya framtida 
möjligheter för tillämpning av CellaVisions teknologi bortom 
hematologisegmentet. 
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Frågor kring rapporten besvaras av:
Offentliggörande
Denna information är sådan information som CellaVision AB 
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads- 
missbruksförordning och Lagen om värdepappersmarknaden. 
Informationen lämnades för offentliggörande  
den femte februari 2020, kl. 08:20 CET.

CellaVision är listat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Bolaget 
handlas under kortnamnet CEVI och ISIN-koden SE0000683484.

Finansiell kalender
Aktivitet Datum
Delårsrapport januari-mars 22 april
Årsstämma 23 april
Delårsrapport januari-juni 16 juli
Delårsrapport januari-september 23 oktober
Bokslutskommuniké 2020 29 januari 2021

Zlatko Rihter, VD
Tel: +46 46 460 16 71 
zlatko.rihter@cellavision.com

Magnus Blixt, CFO
Tel: +46 46 460 16 46 
magnus.blixt@cellavision.com
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CELLAVISION I VÄRLDEN

CellaVision i världen
HUVUDKONTOR I SVERIGE 
CellaVision AB (publ) 
Mobilvägen 12
22362 Lund
Etablerat 1998

Besöksadress: 
Mobilvägen 12
Tel: +46 46 460 16 00
www.cellavision.se
Org.nr. 556500-0998

USA
CellaVision Inc.
2530 Meridian Pkwy, 
Suite 300
Durham, NC 27713
E-post: us.info@cellavision.com 
Etablerat 2001

KANADA
CellaVision Canada Inc.
2 Bloor St West, Suite 2120 Toronto, 
ON M4W 3E2
E-post: ca.info@cellavision.com 
Etablerat 2007

JAPAN
CellaVision Japan K.K.
9th Floor Sotestu KS Building 1-1-5 
Kitasaiwai,Nishi-ku,
Kanagawa 220-0004 Japan  
Email: info@cellavision.jp 
Etablerat 2008

KINA
Shanghai (Market Support office) 
Email: cn.info@cellavision.com  
Etablerat 2012
Beijing , (Market Support office) 
Email: cn.info@cellavision.com  
Etablerat 2013

SYDKOREA
Seoul (Market Support office) 
Email: hoju@cellavision.com 
Etablerat 2016

MELLANÖSTERN
Dubai (Market Support office) 
Email: hohe@cellavision.com 
Etablerat 2016

AUSTRALIEN
Sydney (Market Support office) 
Email: josn@cellavision.com 
Etablerat 2016

FRANKRIKE
Paris (Market Support office) 
Email: sybe@cellavision.com 
Etablerat 2016

TYSKLAND
Berlin (Market Support office)
Email: suma@cellavision.com 
Etablerat 2017

BRASILIEN
São Paulo (Market Support office) 
Email: kech@cellavision.com 
Etablerat 2017

STORBRITANNIEN
London (Market Support office) 
Email: sawa@cellavision.com 
Etablerat 2017

MEXIKO
Mexico City (Market Support office) 
Email: roji@cellavision.com 
Etablerat 2018

INDIEN
Mumbai (Market Support office) 
Email: pata@cellavision.com 
Etablerat 2018

THAILAND
Bangkok (Market Support office) 
Email: pahu@cellavision.com 
Etablerat 2018

ITALIEN
Neapel (Market Support office) 
Email: gana@cellavision.com 
Etablerat 2019

IBERIA
Madrid (Market Support office) 
Email: daga@cellavision.com 
Etablerat 2019

Med 17 organisationer för lokal marknadssupport har CellaVision en direkt närvaro i mer än 40 länder.


