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BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009
-

RayPilot® CE godkänns för Europeisk användning

- 	Nyemissioner tillför bolaget 19,2 MSEK
-

Bolaget listas på AktieTorget

-

Resultat efter finansiella poster – 4,1 MSEK (- 2,2)

-

Soliditet 88 % (77 %)

-

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas

resultaträkning i sammandrag, MSEK

2009

2008

Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelsekostnader
Avskrivningar
Räntenetto

1,1
-5,1
0
-0,1

1
-3,2
0
0

Årets resultat

-4,1

-2,2

2009

2008

Anläggningstillgångar
Fordringar
Likvida medel
Summa tillgångar

13,6
0,6
16,3
30,5

11
0,3
3,9
15,2

Eget kapital
Skulder
Summa eget kapital och skulder

26,8
3,7
30,5

11,6
3,6
15,2

2009

2008

-3,5
-2,6
18,5
12,4
3,9
16,3

-1,5
-4,2
7,1
1,4
2,5
3,9

2009

2008

-15,9 %
-19,6 %
88 %
810 %
-0,30

-18,1 %
-23,1 %
77 %
301 %
-0,56

balansräkning i sammandrag, MSEK

kassaflödesanalys i sammandrag, MSEK
Löpande verksamhet
Investeringsverksamhet
Finansieringsverksamhet
Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

nyckeltal
Avkastning på totalt kapital
Avkastning på eget kapital
Soliditet
Kassalikviditet
Resultat per aktie
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allmänt om verksamheten
Micropos Medical AB har som affärsidé att sälja och
licensiera ut medicintekniska produkter som möjliggör
precisionsbehandling av ett flertal cancertyper. Produkterna skall företrädesvis komma från egen immaterialrättsligt skyddad forsknings- och utvecklingsverksamhet.
Den första produkten, RayPilot®, är ett tillbehör som

skall användas vid strålbehandling av prostatacancer.
Produkterna förväntas korta ner behandlingstiden och
öka precisionen vilket kan möjliggöra behandling med
färre biverkningar och bättre kuration (bot). Bolaget
hade vid slutet av 2009 fyra anställda.
Totalt antal utstående aktier i bolaget är 15 049 760.

väsentliga händelser
RayPilot® erhåller CE-märkning och produkten är därmed godkänd för europeisk användning.
Micropos installerar ett första system för utvärdering
på Radiumhospitalet i Oslo. Två vetenskapliga posters
från denna utvärdering publicerades i januari 2010 på
Radiotherapy Weekend i Birmingham.
Bolaget har under året tillförts 19,2 MSEK genom nyemissioner. Den sista emisionen i samband med listningen
på AktieTorget övertecknades med 52%.
Fördjupade diskussioner förs med europeiska distributörer, vilket resulterat i tre intentionsavtal.
RayPilot® sändare serieproduceras hos den tyska underleverantören Raumedic.
Under 2009 beviljas ett svenskt patent som innebär att
RayPilot® systemets unika beräkningsmetod för att be-

stämma den tredimensionella positionen av ett implantat
skyddas. Motsvarande patentansökningar är under
behandling i USA och vid Europeiska Patentverket.
Vidare beviljas Micropos under 2009 designskydd i alla
EG-länder avseende RayPilot® sändarens utformning.
Dessutom beviljades även en internationell varumärkesregistrering och varumärkesskydd i alla EU-länder för
RayPilot®
Micropos har under året ställt ut det CE-märkta RayPilot® systemet samt nästa generations RayPilot®sändare
som innehåller både position och dosmätare på
Onkologidagarna i Uppsala. Under hösten ställer Micropos för första gången ut det CE-märkta RayPilot® systemet
på den Europeiska strålbehandlingsmässan ESTRO i
Maastricht och i november deltog Micropos på världens
största strålbehandlingsmässa ASTRO i USA.

framtid
Under våren 2010 kommer RayPilot® i produktionsutförande att utvärderas på patient. Då detta är klart
kommer försäljning att påbörjas och det är styrelsen

bedömning att flera system kommer att levereras till
kund under 2010.

Information om företagets insynspersoner finns på AktieTorgets
hemsida, www.aktietorget.se, där även insynspersonernas innehav
och transaktioner finns redovisade.

Nästa rapporttillfälle:
Årsredovisning för 2009 kommer att finnas tillgänglig under april,
och distribueras till de som mailar till info@micropos.se.

För ytterligare information kontakta:
Vd Tomas Gustafsson 031-772 80 99
eller styrelseordförande Bert Ringblom 031-93 17 55

Årsstämma för räkenskapsåret 2009 kommer att hållas i Göteborg
2010-05-20, se bolagets hemsida www.micropos.se samt kallelse.
Delårsrapport för första kvartalet 2010 kommer att finnas
tillgänglig 2010-05-20
Kommunikén har inte granskats av bolagets revisorer
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