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Vd har ordet 
2020 var ett spännande och utmanande år 
som slutade i positiv anda med två nya sjukhus 
som ska börja använda AFL®-metoden och två 
nya distributörer i Europa.  

Nya instrumentet CE-märkt och levererat  
Det nya, moderna instrumentet är CE-märkt 
och levererat till kund. Det är användarvänligt 
och får högsta betyg av de läkare och 
barnmorskor som utvärderat det. Två 
forskningsintensiva och välrenommerade 
universitetssjukhus (Ulm, Tyskland och Akershus, 
Norge) har beslutat att börja använda AFL®-
metoden i sin verksamhet. Att yrkesverksamma 
som kombinerar klinisk verksamhet och 
forskning väljer att använda och utvärdera 
AFL®-metoden lägger en viktig grund för våra 
möjligheter att få gehör för våra budskap hos 
beslutsfattare på olika marknader.  

Nya starka distributörer  
Ett strategiskt mål för ObsteCare är att förstärka 
distributionsnätverket. Under senhösten skrev vi 
två viktiga avtal med väletablerade aktörer: 
Vingmed Holding A/S avseende den nordiska 
marknaden och OLM avseende Irland. Båda 
distributörerna är en av marknadsledarna inom 
produkter till förlossningsvården på sin 
respektive marknad och avtalen ger oss 
tillgång till effektiva säljorganisationer med  
stort förtroendekapital och väl upparbetade 
kontakter. I och med dessa avtal ser vi stora 
möjligheter att snabbt öka vår försäljning. 
Diskussioner pågår för närvarande med 
ytterligare ett antal potentiella distributörer 
främst på den europeiska marknaden.  

Stor och oförändrad marknadspotential  
AFL®-metoden är en unik innovation som 
möjliggör en objektiv mätning av den födande 
kvinnans status genom att ge en bild av 
livmoderns arbete under förlossningen. På 
mindre än 30 sekunder ger AFL®-metoden 
förlossningspersonalen tillgång till viktiga svar 
och beslutsstöd om hur den födande kvinnan 
bäst ska behandlas.  

Idag finns det inga konkurrerande produkter  
på marknaden vilket innebär att ObsteCares 
försäljningspotential är stor och fortsatt 
oförändrad. På grund av den pågående 
covid-19-pandemin, som har försvårat 
tillgången till beslutsfattare och förlossnings-
vården, har tidplanen tyvärr fått justeras 
framåt. 

Global expansion 
Arbetet med ansökan om godkännande av 
det nya instrumentet på den viktiga USA-
marknaden pågår för fullt och enligt plan. 
Emissionslikviden från företrädesemission under 
februari-mars 2021 kommer främst att 
användas till att slutföra ansökan till den 
amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA inför 
etableringen i USA. Vår bedömning är att vi 
kommer att lämna in FDA-ansökan under 
andra kvartalet 2021.  

ObsteCare har fått en intresseförfrågan från 
Japan och för närvarande ser vi över 
möjligheten för en registrering av AFL®-
metoden även där. Vi har dessutom inlett 
dialoger med andra potentiella företrädare  
på andra geografiska marknader och ser över 
möjligheterna för vidare expansion i Europa 
och Asien. 

Goda förutsättningar för en ljus framtid 
ObsteCare fortsätter att utveckla medicinska 
lösningar och produkter med målsättningen  
att förbättra förlossningsvården baserad på 
innovativ forskning. Med det moderniserade 
CE-märkta instrumentet nu lanserat, nya 
distributörer, fler kunder som har börjat att 
använda AFL®-metoden i sina verksamheter  
så ser jag sammantaget ljust på framtiden.  
Jag är optimistisk inför ObsteCares fortsatta 
internationella tillväxtresa och jag är entusiastisk 
inför att leda verksamheten under en mer aktiv 
försäljningsfas. 

Carina Lindqvist 
Verkställande direktör, ObsteCare AB 
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Förvaltningsberättelse 
Styrelsen och verkställande direktören för ObsteCare AB (publ), organisationsnummer 556670-
3038, avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2020. 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 

Om ObsteCare 
ObsteCare är ett life science-bolag som erbjuder innovativa lösningar för förlossningssjukvården. 
Fokus är på värksvaga förlossningar: ett globalt problem som drabbar 40% av alla förstföderskor. 
Bolaget grundades efter att docent Eva Wiberg-Itzel i samband med ett forskningsprojekt på 
Karolinska Institutet upptäckte en ny metod att diagnosticera värksvaghet.   

Bolaget har vidareutvecklat metoden och utrustning för att behandla värksvaga förlossningar. 
Metoden och analysutrustningen är patenterad, CE-märkt och marknadsförs under namnet AFL®. 
Den gör det möjligt att på ett tidigt stadium sätta in åtgärder vid värksvaghet. AFL® (Amniotic 
Fluid Lactate) står för mjölksyranivåer i fostervattnet. 

Bakgrund och vision 
ObsteCares vision är att erbjuda innovativa lösningar för förlossningssjukvården med fokus på 
kvinnan för att skapa säkrare förlossningar och förbättra vården till förmån för mamma, barn och 
förlossningskliniken. 

För förlossningsläkare och barnmorskor är kvinnor med värksvaghet en svårförutsägbar och 
mycket resurskrävande grupp. Värksvaghet innebär att livmoderns sammandragningar inte är 
tillräckligt effektiva. Utdragna förlossningar är ett stort och globalt problem som leder till 
förlossningsskador och onödigt lidande och utgör dessutom en stor belastning på sjukvårdens 
resurser. I för många fall slutar de med akuta kejsarsnitt, en riskfylld och kostsam process för alla 
inblandade. 

Svensk och internationell forskning 
visar att man, genom att mäta 
halten av mjölksyra i fostervattnet, 
på ett tidigt stadium under 
förlossningen kan prognosticera 
förlossningsutfallet för kvinnor som 
drabbas av värksvaghet.  

ObsteCares grundare är en 
världsledande pionjär på området. 
Forskningen kring värksvaghet är 
aktiv och ObsteCare fortsätter att 
stärka sitt erbjudande genom att ta 
till sig nya rön.  

Svensk och internationell forskning
visar att man, genom att mäta
halten av mjölksyra i fostervattnet,
på ett tidigt stadium under
förlossningen kan prognosticera
förlossningsutfallet för kvinnor som
drabbas av värksvaghet.
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Affärsmodell och försäljning
ObsteCare marknadsför och säljer ett marknadsunikt, patenterat och CE-märkt system som, 
genom att mäta mjölksyrahalten i fostervatten under förlossningen, kan identifiera värksvaga 
förlossningar. Systemet är skräddarsytt för användning på förlossningskliniker och består av en 
datorbaserad mätstation och mätprober för engångsbruk. Mätinstrumentet säljs till 
förlossningskliniker, proberna är löpande förbrukningsvaror.  

AFL®-metoden har lanserats på den europeiska marknaden och uppfyller kraven i det 
medicintekniska regelverket. Obstecare erbjuder även utbildning och stöd till förlossningsklinikerna 
vid införandet av AFL®-metoden. Med Obstecares produkter får förlossningspersonalen ett verktyg 
och en metod som stöd för att på ett effektivt sätt behandla värksvaga patienter. På sikt 
bedömer bolaget att AFL® kommer att bli en standardmetod för behandling av värksvaghet.

ObsteCares produkter säljs via distributörer. ObsteCare driver dessutom ett implementations- 
projekt i samarbete med ett antal förlossningskliniker i Europa. Syftet med projektet är att stödja 
försäljningen av AFL® -metoden genom att öka kännedomen om produkten hos beslutsfattare, 
obstetriker och barnmorskor, samla erfarenheter från klinisk användning samt att de högprofil- 
kliniker som deltar i projektet i framtiden ska fungera som kunskapscentra och förebilder för 
användningen av metoden. 

Marknadsuppskattning och potential
ObsteCare verkar på en marknad där mycket lite skett sedan 60-talet, men där det finns en 
förväntan att situationen för kvinnan i samband med förlossningen skall förbättras. Varje år sker 
cirka 130 miljoner förlossningar, varav 4 miljoner i USA och 5 miljoner i Europa. I Sverige föds cirka 
115 000 – 120 000 barn per år. Värksvaghet är den vanligaste komplikationen vid en förlossning 
och drabbar ungefär 20 procent av alla kvinnor som föder och 40 procent av alla förstföderskor. 
Värksvaghet kan leda till akuta kejsarsnitt eller förlossningar med olika instrument som hjälpmedel, 
vilket ökar riskerna för kvinnan och för barnet. ObsteCares erbjudande gör det möjligt att på ett 
tidigt stadium identifiera mammor som drabbas av värksvaghet och därmed riskerar en svår 
förlossning. 
Om AFL®-metoden används på alla värksvaga förlossningar, skulle det enligt bolagets 
beräkningar medföra potentiella intäkter från försäljningen i Europa och USA på drygt 900 miljoner 
SEK per år med dagens prissättning. Marknadspotentialen tredubblas till cirka 2,6 miljarder SEK per 
år om AFL® används som screeningmetod vid samtliga möjliga förlossningar. 
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 Väsentliga händelser under 2020 

ü AFL®-metoden godkändes för försäljning i Israel och Vietnam

ü Distributörsavtal teckades för USA, Norden och Irland

ü Ett första steg togs in på den tyska marknaden genom samarbete med det välrenommerade
universitetssjukhuset i Ulm

ü Carina Lindqvist utsågs till ny vd

ü Förstärkning gjordes av försäljningsorganisationen med fokus på Europa och Asien samt
etablering av samarbete i Japan

ü Ett  namnkunnigt medicinskt råd bildades som stöd för internationell etablering

ü En studie gjord vid Linköpings universitet visade på att en möjlig 30 % minskning av antalet
akuta kejsarsnitt skulle uppnås om AFL®-metoden infördes i förlossningsvården

ü ObsteCare fattade ett strategiskt beslut att fokusera på Europa och senarelägga FDA-ansökan
för AFL®-metoden i USA. Beslutet innebar att lanseringen av det uppdaterade instrumentet för
AFL®-metoden flyttades fram något

ü CE-märkning av nästa generation av instrumentet för AFL®-metoden

ü Patentskydd för ObsteCares metod för att övervaka förlossningsprocessen erhölls i Europa

ü ObsteCare genomförde en företrädesemission under april-maj och bolaget tillfördes 30,5
MSEK före emissionskostnader

ü ObsteCare meddelade att man avser genomföra en fullt garanterad företrädesemission om
cirka 25 MSEK och kallade till extra bolagsstämma i februari 2021

ü Utbredningen av covid-19 har påverkat Sverige och övriga världen under hela 2020.
ObsteCare fortsätter att noggrant iaktta händelseutvecklingen i vår omvärld och följer riktlinjer
från myndigheter

Väsentliga händelser under 2020

ü AFL®-metoden godkändes för försäljning i Israel och Vietnam

ü Distributörsavtal teckades för USA, Norden och Irland

ü Ett första steg togs in på den tyska marknaden genom samarbete med det välrenommerade
universitetssjukhuset i Ulm

ü Carina Lindqvist utsågs till ny vd 

ü Förstärkning gjordes av försäljningsorganisationen med fokus på Europa och Asien samt
etablering av samarbete i Japan

ü Ett namnkunnigt medicinskt råd bildades som stöd för internationell etablering

ü En studie gjord vid Linköpings universitet visade på att en möjlig 30% minskning av antalet
akuta kejsarsnitt skulle uppnås om AFL®-metoden infördes i förlossningsvården

ü ObsteCare fattade ett strategiskt beslut att fokusera på Europa och senarelägga FDA-
ansökan för AFL®-metoden i USA. Beslutet innebar att lanseringen av det uppdaterade 
instrumentet för AFL®-metoden flyttades fram något

ü CE-märkning av nästa generation av instrumentet för AFL®-metoden

ü Patentskydd för ObsteCares metod för att övervaka förlossningsprocessen erhölls i Europa

ü ObsteCare genomförde en företrädesemission under april-maj och bolaget tillfördes 30,5
MSEK före emissionskostnader

   Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 

ü En extra bolagsstämma godkände den 2 februari 2021 styrelsens förslag till beslut om
nyemission  
 

ü ObsteCare offentliggjorde den 25 februari memorandum avseende den fullt garanterade
företrädesemissionen om cirka 24,9 miljoner kronor
 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

ü En extra bolagsstämma godkände den 2 februari 2021 styrelsens förslag till beslut om
nyemission 

ü ObsteCare offentliggjorde den 25 februari memorandum avseende den fullt garanterade
företrädesemission om cirka 24,9 miljoner kronor
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Patent
ObsteCare har idag beviljade patent inom tre patentfamiljer. Patenten täcker metoden att 
använda mjölksyra i fostervatten i förlossningsvården samt specifika utformningsegenskaper på 
mätutrustningen. 

Resultat och finansiell ställning 
Intäkter  
Rörelsens intäkter uppgick till 11 370 (5 008) KSEK för året. Intäkterna bestod till störst del av 
aktiverade kostnader vilka ökat jämfört med föregående år på grund av utvecklingen av det nya 
instrumentet.  

Kostnader   
Rörelsens kostnader uppgick för året till 21 143 (12 990) KSEK. Ökningen jämfört med föregående 
år beror på det omfattande arbetet med det nya instrumentet och CE-märkningen av detsamma 
samt av kostnader hänförliga till FDA-ansökan.  

Resultat 
Rörelseresultatet uppgick för året till -9 773 (-7 982) KSEK.  Årets resultat uppgick till -8 034 (-6 600) 
KSEK. 

Finansiell ställning 
Likvida medel per 31 december uppgick till 7 524 (1 653) KSEK. 

Utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för verksamhetsåret 2020. 

Aktieinformation och ägare
ObsteCares aktiekapital uppgick till 3 110 144,1 per 2020-12-31. Det totala antalet aktier i bolaget 
uppgick per balansdagen till 31 101 441 st med vardera en röst. Kvotvärdet var 0,10 krona per 
aktie. ObsteCares största aktieägare var per 2020-12-31 Peder Månsson med 20,5% av kapitalet 
och rösterna i bolaget.  

Risker och osäkerhetsfaktorer
Bolagsledningen gör bedömningar och uppskattningar som påverkar innehållet i de finansiella 
rapporterna. Faktiskt utfall kan skilja sig från de bedömningarna.Givetvis är det svårt att göra en 
bedömning om tidsplanen för kommande aktiviteter och vi kan konstatera att covid-19-
pandemin haft en betydande påverkan försäljningsmässigt under 2020 och bedömningen är att 
det även kommer ha en påverkan på försäljningen under första delen av 2021. 

Exponering och hantering av risker är en naturlig del av en affärsverksamhet. Risker är något som 
kan påverka ObsteCares verksamhet negativt men som rätt hanterade även kan tillföra värde till 
bolaget. Fokus ligger på att identifiera risker, förebygga att risker uppkommer samt att förbereda 
handlingsplaner som gör det möjligt att begränsa eventuella skador som dessa risker kan orsaka. 

Risker som har identifierats i verksamheten är bland annat: Begränsade resurser och beroende av 
nyckelpersoner, bristande marknadsacceptans och utebliven försäljning, beroende av samverkan 
med distributörer, hälsoinstitutioner och sjukhus samt konkurrens. Det finns även legala och 
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regulatoriska risker som: Kliniska prövningar och regulatoriska godkännanden samt risker 
relaterade till produktansvar och patent och immateriella rättigheter. Risker relaterade till 
bolagets värdepapper är bland annat likviditetsbrist och potentiell utspädning genom framtida 
emissioner samt ägare med betydande inflytande. Dessa risker är inte de enda risker som bolaget 
och dess aktieägare kan exponeras för. Det finns andra risker som för närvarande är okända för 
bolaget eller som bolaget för närvarande inte anser är väsentliga men som kan påverka 
ObsteCares verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt. Om någon av debeskrivna 
risker, eller annan risk som bolaget inte har kännedom om, inträffar kan bolagets 
affärsverksamhet, finansiella ställning och resultat påverkas på ett väsentligt negativt sätt.  

Framtidsutsikter
Även om aktiviteter tvingats skjutas fram som en konsekvens av den rådande pandemin har vi en 
stor tro på att AFL®-metoden kommer få stort genomslag internationellt. ObsteCare verkar på en 
marknad där mycket lite skett sedan 60-talet, men där det finns en förväntan att situationen för 
kvinnan i samband med förlossningen ska förbättras. Vi är redo att ta nästa steg och tillsammans 
med våra tolv distributörer göra lyckade etableringar på respektive marknad. Fokus under de 
närmaste åren kommer att vara ökad försäljning och expansion på den europeiska marknaden i 
kombination med etablering i USA och Asien. 
Därutöver väntar lanseringen av en ny generation av instrumentet. Vårt medicinska råd ger stöd 
för den fortsatta utvecklingen av bolaget. Vi ser fram emot att se effekten på säljsiffrorna av den 
hälsoekonomiska analysen från Linköpings universitet och ytterligare regulatoriska godkännanden 
av vår produkt. 

Medarbetare 
Bolaget hade tre anställda personer under 2020. Övriga medarbetare är kontrakterade på 
konsultbasis. För att bedriva en effektiv och kostnadseffektiv organisation anlitar ObsteCare 
konsulter för specifika uppdrag och för arbetsuppgifter som bolaget saknar eller endast periodvis 
har behov av. Under året uppgick i genomsnitt antalet konsulter till motsvarande 6,5 
heltidstjänster.

Bolagsstyrning
Bolagsstyrningen i ObsteCare syftar till att skapa värde för aktieägarna genom aktiv riskkontroll 
och en väl fungerande företagskultur.  

ObsteCare AB, organisationsnummer 556670-3038, är ett svenskt publikt aktiebolag och sedan 
2017 noterat på Spotlight Stock Market i Stockholm. Bolaget har sitt huvudkontor i Solna och sitt 
säte i Stockholm. 

Styrelse och ledning 
Bolagets styrelse har under året bestått av fem (5) ledamöter. Vid årsstämman 2020 omvaldes 
Christina Hugosson till styrelseordförande. Harald Almström, Maria Borelius, Peter Risberg och Bo 
Lundblad omvaldes till ledamöter. Styrelsen har under 2020 hållit femton (15) styrelsemöten varav 
sju (7) varit per capsulam.  

Carina Lindqvist tillträdde som bolagets vd den 1 april 2020. Claes Blanche, som haft rollen som 
tillförordnad vd, övergick i en ny roll med fokus på bolagets sälj- och marknad inklusive 
distributörsnätverk.  

En presentation av styrelsen och ledning samt information om styrelsearvoden finns på 
ObsteCares webbplats, på investerarsidan.  
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Valberedning 
I enlighet med valberedningens instruktion, som beslutats av årsstämman, kan valberedningens 
sammansättning ändras vid ägarförändringar. Aktieägare som tillkommit bland de fyra största 
aktieägarna har rätt till en ledamot i valberedningen. Den 16 december 2020 meddelade 
ObsteCare att Joakim Ingers som representerar Photonic Research Sweden Aktiebolag har utsetts 
till ledamot i valberedningen och ersätter Johan Itzel som representerar Sherion Managment AB. 

Valberedningen inför ObsteCares årsstämma 2021 består av: 

Peder Månsson, (Peder Månsson) 
Olle Stenberg, (Oxtorgets Konsulter i Stockholm AB) 
Magnus Hagerborn (Allba Holding AB) 
Joakim Ingers, (Photonic Research Sweden Aktiebolag) 

Valberedningens ordförande är Olle Stenberg. 

Årsstämma 2021 

Årsstämman kommer att äga rum den 26 april 2021. 

Med anledning av pågående pandemi har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras 
utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast 
kan ske per post före stämman. 
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Ägarförhållanden
Antalet aktier i ObsteCare AB uppgick per 2020-12-31 till 31 101 441 st och ägandet är fördelat enligt följande: 

Ägare Kapital % Röster % Antal aktier 
Peder Månsson 20,5 20,5 6 388 880 
Bo Lundblad (Oxtorgets konsulter i 
Stockholm) 

6,6 6,6 2 057 971 

Allba Holding AB 6,0 6,0 1 863 111 
Avanza Pension 4,9 4,9 1 515 600 
Photonic Research Sweden 2,3 2,3 706 384 
Günther & Wikberg 1,6 1,6 501 465 
Galana Balcha Hjärtspecialist 1,5 1,5 450 000 
Ath Invest AB 1,4 1,4 426 806 
Christina Hugosson inkl bolag 1,3 1,3 404 000 
Nordnet Pensionsförsäkring 1,1 1,1 351 945 
Övriga 52,8 52,8 16 435 279 
Totalt 100 100 31 101 441 

Flerårsöversikt (KSEK) 
Flerårsöversikt (KSEK) 2020 2019 2018 2017 

Nettoomsättning 890 727 486 387 

Resultat efter finansiella poster -10 218 -8 088 -3 569 -2 757

Balansomslutning 42 404 24 894 21 772 21 577 

Eget kapital 38 479 21 693 18 666 18 226 

Soliditet (%) 91 87 86 84 

Kassalikviditet (%) 284 131 461 569 

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper. 

Förändring av eget kapital 

Aktiekapital Fond för 
utveckling 

Överkursfond Balanserat 
resultat 

Årets 
resultat 

Totalt 

Belopp vid årets ingång 1 704 485 9 477 957 47 551 381 -30 439 907 -6 600 498 21 693 418 
Disposition enligt beslut 
av årets årsstämma: 

-6 600 498 6 600 498 0 

Nyemission 1 405 659 23 413 396 24 819 055 
Avsättning till fond för 
utvecklingskostn. netto 

8 777 524 -8 777 524 0 

Årets resultat -8 033 893 -8 033 893
Belopp vid årets utgång 3 110 144 18 255 481 70 964 777 -45 817 929 -8 033 893 38 478 580 
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Förslag till vinstdisposition 

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (SEK kronor): 

Ansamlad förlust - 45 817 928
Överkursfond            70 964 777 
Årets förlust - 8 033 893
Summa            17 112 956 

Disponeras så att i ny räkning överföres 17 112 956 

Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt 
kassaflödesanalys med noter. 
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Resultaträkning 

Not 2020 2019 

SEK jan-dec jan-dec 

Nettoomsättning 1 890 004 727 483 

Aktiverat arbete för egen räkning 10 474 821 4 276 217 

Övriga rörelseintäkter 5 044 4216 

Rörelsens intäkter 11 369 869 5 007 916 

Rörelsens kostnader 

Handelsvaror -950 496 -488 214

Övriga externa kostnader 2 -14 405 131 -9 277 434

Personalkostnader 3 -3 458 107 -1 753 721

Avskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 4 -2 314 242 -1 466 762

Övriga rörelsekostnader -14 533 -3829

-21 142 509 -12 989 960

Rörelseresultat 5 -9 772 640 -7 982 044

Resultat från finansiella poster 

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 

Räntekostnader och liknande resultatposter -445 101 -105 685

-445 101 -105 685

Resultat efter finansiella poster -10 217 741 -8 087 729

Resultat före skatt -10 217 741 -8 087 729

Skatt på årets resultat 6 2 183 848 1 487 232 

Periodens resultat -8 033 893 -6 600 497
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Balansräkning 

Tillgångar 

SEK Not 2020-12-31 2019-12-31 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

Immateriella anläggningstillgångar 

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 

 och liknande arbeten 7 19 757 089 11 317 189 

Patent, varumärken samt liknande rättigheter 8 1 212 655 1 163 595 

 20 969 744  12 480 784 

Materiella anläggningstillgångar 

Inventarier, verktyg och installationer 9 30 949 0 

30 949 0 

Finansiella anläggningstillgångar 

Andelar i koncernföretag 10 677 677 

Uppskjuten skattefordran 6 11 875 294 9 691 446 

11 875 971 9 692 123 

Summa anläggningstillgångar 32 876 664 22 172 907 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 

Varulager mm 

Varor under tillverkning 0 58 600 

Färdiga varor och handelsvaror 405 824 55 296 

405 824 113 896 

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 268 723 58 548 

Övriga fordringar 987 466 598 521 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 342 125 297 505 

1 598 314 954 574 

Kassa och bank 7 523 559 1 652 938 

Summa omsättningstillgångar 9 527 697 2 721 408 

SUMMA TILLGÅNGAR 42 404 361 24 894 315 
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Eget kapital och skulder 

SEK Not 2020-12-31 2019-12-31 

EGET KAPITAL 11 

Bundet eget kapital 

Aktiekapital 3 110 144 1 704 486 

Fond för utvecklingsutgifter 12 18 255 481 9 477 957 

21 365 625 11 182 443 

Fritt eget kapital 

Överkursfond 70 964 777 47 551 381 

Balanserad vinst eller förlust -45 817 928 -30 439 907

Årets resultat -8 033 893 -6 600 498

17 112 956 10 510 976

Summa eget kapital 38 478 581 21 693 419 

LÅNGFRISTIGA SKULDER 

Skulder till kreditinstitut 13 708 332 1 208 332 

Summa långfristiga skulder 708 332 1 208 332 

KORTFRISTIGA SKULDER 

Skuld till kreditinstitut 500 000 500 000 

Förskott från kunder 75 400 0 

Leverantörsskulder 1 427 577 997 241 

Aktuella skatteskulder 90 021 12 068 

Övriga skulder 101 500 120 520 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14            1 022 950 362 735 

Summa kortfristiga skulder 3 217 448 1 992 564 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 42 404 361 24 894 315 
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Kassaflödesanalys 

SEK Not 2020-12-31 2019-12-31 

Kassaflödesanalys 

Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster -10 217 741 -8 087 730

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 2 325 754 1 466 575

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital -7 891 987 -6 621 155

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet 
Förändring av varulager och pågående arbete -291 928 245 488 

Förändring av kundfordringar -210 175 2 742 

Förändring av kortfristiga fordringar -433 566 -210 666

Förändring av leverantörsskulder 430 337 141 775

Förändring av kortfristiga skulder 794 549 745 571

Kassaflöde från den löpande verksamheten -7 602 770 -5 696 245

Investeringsverksamheten 
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -10 797 525 -5 832 592

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -36 625 0 

Finansieringsverksamheten 
Nyemission 24 819 054 9 627 458 

Upptagna lån -500 000 -791 668

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 24 319 054 8 835 790

Årets kassaflöde 5 882 134 -2 693 047

Likvida medel vid årets början 1 652 938 4 345 797 
Kursdifferens i likvida medel -11 513 188 

Likvida medel vid årets slut 7 523 559 1 652 938 
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Noter 
Redovisnings- och värderingsprinciper 

Allmänna upplysningar 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3).  

Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. 
Övriga tillgångar, skulder och avsättningar har värderats till anskaffningsvärden där inget annat anges. 

Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på 
rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och kursförluster på 
finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster.  

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. 

Intäktsredovisning 
Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner och risker som är 
förknippade med ägandet av varan har överförts från företaget till köparen. 

Redovisningsprinciper för enskilda balansposter 

Immateriella tillgångar 
Företaget redovisar internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar enligt aktiveringsmodellen. Det 
innebär att samtliga utgifter som avser framtagandet av en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång 
aktiveras och skrivs av under tillgångens beräknade nyttjandeperiod, under förutsättningarna att kriterierna i 
BFNAR 2012:1 är uppfyllda. 

Anläggningstillgångar 
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.  

Immateriella anläggningstillgångar 

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 10% 

Beviljade patent, varumärken samt liknande rättigheter 5% 

Patent i process 10% 

Materiella anläggningstillgångar 

Inventarier, verktyg och installationer 20% 

Låneutgifter 

De låneutgifter som uppkommer då företaget lånar kapital kostnadsförs i resultaträkningen i den period de 
uppstår. 
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Finansiella instrument 
Andelar i dotterföretag 

Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella 
kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer. 

Leasingavtal 
Då de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med tillgången inte har övergått till leasetagaren 
klassificeras leasingen som operationell leasing. De tillgångar som företaget är leasegivare av redovisas som 
anläggningstillgång eller som omsättningstillgång beroende av när leasingperioden förfaller. Leasingavgiften 
fastställs årligen och redovisas linjärt över leasingperioden. 

Varulager 
Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på 
balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med 
försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats. 

Inkomstskatter 
Aktuell skatt 

Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs 
inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per 
balansdagen. 

Uppskjuten skatt 

Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning 
sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna 
skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden för 
tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott. 

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med ett 
nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av förändringar i 
gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten skattefordran redovisas 
som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning. 

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i 
den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott. Styrelsen 
bedömer att bolagets intjäningsmöjligheter kan utvecklas positivt under kommande år och att de ansamlade 
underskottsavdragen kan utnyttjas. 

På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden 
som är hänförlig till obeskattade reserver. 

Ersättningar till anställda 
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. Kortfristiga 
ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och ersättning efter avslutad 
anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en skuld då det finns en legal eller 
informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare händelse och en tillförlitlig uppskattning 
av beloppet kan göras. 
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Koncernförhållanden 
Företaget är ett moderföretag, men med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap 3§ 
upprättas ingen koncernredovisning. 

Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast 
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. 

Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och 
andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har en 
kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel redovisas i 
investeringsverksamheten.  

Nyckeltalsdefinitioner 
Nettoomsättning   
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.   
Resultat efter finansiella poster  
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.  
Balansomslutning 
Företagets samlade tillgångar.   
Eget kapital   
Företagets nettotillgångar, dvs skillnaden mellan tillgångar och skulder.   
Soliditet (%)   
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av 
balansomslutning.   
Kassalikviditet (%)   
Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder. 

Not 1 Nettoomsättningens fördelning 

 2020 2019 

   

AFL® 890 004 727 483 

Andra leverantörers produkter 0 0 

  890 004 727 483 
 
Not 2 Transaktioner med närstående 

 2020 2019 

   

Styrelsearvode 500 000 375 000 

Arvode till vd 1 074 060 935 719 

Utbetalda konsultarvoden till styrelse och närstående 177 700 1 924 731 

 1 751 760 3 235 450 
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Not 3 Medelantalet anställda 

 2020 2019 

   

Medelantalet anställda 3 3 
 
 
Not 4 Avskrivningar och nedskrivningar 

 2020 2019 

   

Årets avskrivning 2 314 242 1 466 762 

 2 314 242 1 466 762 
 
Not 5 Inköp och försäljning mellan koncernföretag 
Under året har inga koncerninterna inköp eller försäljningar ägt rum. 

 
Not 6 Uppskjuten skatt på temporära skillnader 

Förändring av uppskjuten skatt    

 

Uppskjuten skatt på Redovisas i Belopp vid 

tidigare års förluster resultaträkn. årets utgång 

Skattemässiga underskottsavdrag 9 691 446 2 183 848 11 875 294 

 9 691 446 2 183 848 11 875 294 
 

Skattemässiga underskottsavdrag uppgår till 55 492 KSEK. Underskottsavdragen är inte tidsbegränsade. 

 

Not 7 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten  
 

 2020-12-31 2019-12-31 

   
Ingående anskaffningsvärden 24 423 570 18 685 075 
Inköp 10 635 132 5 738 495 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 35 058 702 24 423 570 

   
Ingående avskrivningar -13 106 382 -11 736 713 
Årets avskrivningar -2 195 232 -1 369 669 
Utgående ackumulerade avskrivningar -15 301 614 -13 106 382 

   
Utgående redovisat värde 19 757 088 11 317 188 
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Not 8 Patent, varumärken och liknande rättigheter 
 2020-12-31 2019-12-31 

   
Ingående anskaffningsvärden 1 546 612 1 452 515 

Inköp 162 393 94 097 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 709 005 1 546 612 

   
Ingående avskrivningar -383 017 -285 924 

Årets avskrivningar -113 333 -97 093 

Utgående ackumulerade avskrivningar -496 350 -383 017 

   
Utgående redovisat värde 1 212 655 1 163 595 

 
Not 9 Inventarier 
 2020-12-31 2019-12-31 

   
Ingående anskaffningsvärden 270 275 155 275 
Inköp 36 626 0 
Försäljningar/utrangeringar -35 000 0 
Omklassificeringar 0 115 000 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 271 901 270 275 

   
Ingående avskrivningar -270 275 -155 275 
Försäljningar/utrangeringar 35 000 0 
Omklassificeringar 0 -115 000 
Årets avskrivningar -5 677 0 
Utgående ackumulerade avskrivningar -240 952 -270 275 

   
Utgående redovisat värde 30 949 0 

 

Not 10 Specifikation andelar i koncernföretag 

 Kapital- Rösträtts- Antal Bokfört 

Namn andel andel andelar värde 

Obstecare Inc., Oregon, USA 100% 100% 100% 677 

        677 
 

Not 11 Antal aktier och kvotvärde  

 Antal Kvot- 

 aktier värde 
Antal aktier 31 101 441 0,1 

 31 101 441  
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Not 12 Fond för utvecklingsutgifter 
 2020-12-31 2019-12-31 

   
Belopp vid årets ingång 9 477 957 4 823 564 

Avsättning till fonden under räkenskapsåret 10 797 525 5 832 592 

Avskrivningar på fond för utvecklingsutgifter -2 020 001 -1 178 199 

Belopp vid årets utgång 18 255 481 9 477 957 
 
 

Not 13 Ställda säkerheter 

 2020-12-31 2019-12-31 

   

Företagsinteckning 4 000 000 4 000 000 

 4 000 000 4 000 000 
 
Inteckning avser beviljat lån om 4 000 000 SEK med villkor, varav 2 000 000 SEK utnyttjats. 
 
 
Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

 2020-12-31 2019-12-31 

   
Konsultkostnader 709 641 186 800 

Förutbetalda intäkter 18 000 33 000 

Redovisning och revision 71 500 60 220 

Semesterlöneskuld 222 809 82 715 

Övriga kostnader 1 000 0 

 1 022 950 362 735 
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Revisionsberättelse 
  
Till bolagsstämman i ObsteCare AB (publ) 
Org.nr 556670-3038 
 
  
Rapport om årsredovisningen 
 
Uttalanden 
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för ObsteCare AB (publ) för räkenskapsåret 2020. 
 
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en 
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av ObsteCare AB (publ)s finansiella ställning per den 
2020-12-31 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 
 
Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 
 
Grund för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i 
Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är 
oberoende i förhållande till ObsteCare AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.  
 
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 
uttalanden. 
 
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar  
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och 
att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören 
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 
  
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för 
bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande 
direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt 
alternativ till att göra något av detta. 
  
Revisorns ansvar 
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att 
lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av 
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på 
grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen. 
 
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: 
 
- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa 
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beror på oegentligheter eller  misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån 
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en 
grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter 
kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll. 
 
- skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min 
revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men 
inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen. 
 
- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och 
verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 
 
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet 
om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de 
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan 
fortsätta verksamheten. 
 
- utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 
 
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.  
 
 
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 
 
Uttalanden 
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för ObsteCare AB (publ) för räkenskapsåret 2020 samt av 
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 
 
Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och 
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  
 
Grund för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till ObsteCare AB (publ) enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
 
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 
uttalanden. 
 
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 
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Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig 
med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av 
bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 
  
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta 
innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets 
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska 
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den 
löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att 
medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 
  
Revisorns ansvar 
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att 
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: 
  
- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller 
  
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 
  
Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och 
därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt 
med aktiebolagslagen.  
  
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust 
inte är förenligt med aktiebolagslagen. 
 
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och 
har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och 
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av 
räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på 
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar fattade 
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande 
om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 
  
  
Stockholm, 2021-04-01 
  
  
_________________________________  
Eva Stein   
Auktoriserad revisor  
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Fastställelseintyg 

Undertecknad VD i ObsteCare AB (publ) intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har 
fastställts på årsstämma 2021-04-26. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition. 

Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen. 

 

Stockholm 2021-04-26 

Carina Lindqvist 
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