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Sammanfattning av halvårsrapport 

Andra kvartalet (2021-04-01 – 2021-06-30) 

• Bolagets intäkter uppgick till 1 587 KSEK (0 KSEK). 

• Rörelseresultatet uppgick till -791 KSEK (0 KSEK). 

• Resultat per aktie uppgick till -0,03 SEK (0 SEK). 

• Periodens kassaflöde uppgick till 23 422 KSEK (0 KSEK). 

• Vid periodens utgång uppgick Bolagets likvida medel till cirka 27,5 MSEK. 

 

Första halvåret (2021-01-01 – 2021-06-30) 

• Bolagets intäkter uppgick till 3 589 KSEK (0 KSEK). 

• Rörelseresultatet uppgick till -1 368 KSEK (0 KSEK). 

• Resultat per aktie uppgick till -0,64 SEK (0 SEK). 

• Periodens kassaflöde uppgick till 27 432 KSEK (0 KSEK). 

 

Väsentliga händelser under andra kvartalet 

• Odinwell blev noterat på Spotlight Stock Market. 

• Odinwell genomförde en företrädesemission som blev övertecknad och tillförde bolaget 30 

MSEK före emissionskostnader. 

• Svenska patent- och registreringsverket beviljade och utfärdade patent för Bolagets andra 

patentfamilj avseende förfarande och anordning för övervakning av mätobjekt.  

• Odinwell godkändes som varumärke i EU av Europeiska unionen. 

• Odinwell uppnådde den andra milstolpen i avtalet med Nestero. Bolaget följer tidsplanen för 

utvecklingsprojektet.  

• Odinwell färdigställde ett nytt tekniklabb som är lokaliserat i Mölnlycke. Tekniklabbet 

innefattar kritisk utrustning för fortsatt utvecklingsarbete. 

 

Övriga händelser under perioden 

• Odinwell har fått god uppmärksamhet i media och exponerats via bl.a. Affärsvärlden, Biostock, 

Aktiespararna samt Nyhetsbyrån direkt. 

• Odinwells hemsida har färdigställts och driftsatts. 
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Svårläkta sår är ett globalt problem som växer. Orsakerna är främst en åldrande befolkning samt ökad 

förekomst av diabetes, där det sistnämnda ger upphov till exempelvis fotsår. Vanligtvis delas sår in i två 

kategorier: akuta och kroniska sår. Det sistnämnda vållar störst problem, inte minst eftersom lidandet 

för patienten kan vara särskilt stort och utdraget, men även med hänsyn till de stora samhällsekonomiska 

kostnader som krävs för att behandla kroniska sår. 

Vår patenterade teknologi möjliggör kostnadseffektiv och kontinuerlig optisk mätning av substanser 

såsom blod och sårvätskor genom att analysera förändringar i exempelvis temperatur och tryck i 

bandage och plåster. Vi befinner just nu i en utvecklingsfas där teknologin kommer att valideras genom 

intensiva tester under det kommande året. Målsättningen är att ha en produkt redo för 

marknadsintroduktion under 2023.  

Det har varit en hektisk inledning som noterat bolag, med stort intresse från allmänheten. Vår nyemission 

inför notering övertecknades och kapitalet vi tillförts bedöms ge oss möjligheten att driva teknik- och 

produktutveckling fram till marknadslanseringen. Tack till samtliga som valt att investera i Odinwell och 

som tror på vår resa framåt.  

Vi följer för närvarande vår utvecklingsplan och har haft en väldigt positiv utveckling både vad det gäller 

kostnader och uppfyllnad av milstolpar under det andra kvartalet. Exempelvis färdigställdes vårt 

tekniklabb i Mölnlycke, vilket är en viktig pusselbit i vårt utvecklingsarbete.  

Under det andra kvartalet har vår utveckling främst varit fokuserad på design och tekniklösningar. Vi har 

bland annat etablerat en designprocess där vi kan iterera tekniklösningar med kort ledtid. I praktiken 

innebär det att vi kan prova olika lösningar och verifiera utfallet upp till två gånger per vecka. Detta 

medför att vi kan hålla högt tempo i utvecklingsprocessen och säkra att vi följer utstakad tidsplan. Vi har 

genom dessa utvecklingsaktiviteter säkerställt förmågan att bygga mekaniska strukturer som är mindre 

än framtidens krav på vår produkt. Parallellt har vi även kunnat verifiera en metod för att utläsa hur ljus 

uppträder i mekaniska strukturer.  

Plattformen består av flera komponenter, däribland en transponder som utgör en väsentlig del. Under 

det andra kvartalet har vi tagit fram den tekniska lösningen med mikrospektrometer i transpondern. 

Därigenom har vi säkerställt funktionalitet för att analysera optisk information ner på detaljnivå och 

säkerställt en flexibel transponder som hanterar mätning av olika mätstorheter. 

Vårt fokus under den kommande perioden kommer att vara på framtagningen av en första prototyp där 

vi kan mäta temperaturförändringar vid minst tre punkter. Vi kommer parallellt fortsätta vår 

marknadssondering med syfte att bygga nätverk med verksamheter för närbesläktad teknik med 

inriktning på svårläkta sår. 

Vår teknologi kan bidra till ett paradigmskifte inom sårvård. Med hjälp av vår teknik skulle hemvård 

möjliggöras i mycket större utsträckning. Övervakning kan enkelt och smidigt ske i hemmet, bekvämt 

för den enskilde och stora samhällsbesparingar och avlastningar inom vårdapparaten. Tack till er som 

följer vår resa.  

Klas Arildsson, VD Odinwell AB 

  

VD Klas Arildson har ordet 
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Kort om Odinwell 
 

Bakgrund 

Odinwell AB bedriver forskning och utveckling inom sårvårdsområdet och har tagit fram en patenterad 

teknologi för smarta bandage och plåster. 2018 bestämde det noterade bolaget Redsense Medical AB 

att bredda verksamheten genom att satsa på ett nytt affärsområde inom sårvård med teknologi för 

”smarta” bandage och plåster. Teknologin är en vidareutveckling av Redsense Medicals befintliga 

patenterade teknikplattform för hemdialys. 2020 beslutade Redsense Medical att affärsområdet skulle 

utvecklas i ett separat dotterbolag, Odinwell AB.  

Odinwells teknologiplattform möjliggör kostnadseffektiv och kontinuerlig optisk mätning av substanser 

såsom blod och sårvätskor genom att analysera förändringar i exempelvis temperatur och tryck i 

bandage och plåster. I nuläget befinner sig Bolaget i en utvecklingsfas och avser att ha en produkt redo 

för marknadsintroduktion under senare delen av 2023.  

Affärsmodell 

Odinwells B2B-strategi utgår från premissen att Bolagets teknologi möjliggör för större sårvårdsbolag 

att utveckla nya innovativa produkter och därigenom vinna marknadsandelar. Styrelsen i Bolaget är 

enade över multinationella bolag själva har ett ekonomiskt intresse i att integrera Odinwells plattform, 

för att på så sätt innovera och bättre möta behoven hos såväl patient som vårdgivare, och på så vis har 

goda förutsättningar att etablera teknologin på marknaden.  

Bolagets affärsmodell är uppbyggd på två ben. Det ena där vi som Original Equipment Manufacturer 

(OEM) kommer bedriva försäljning mot framförallt globala sårvådsbolag. Dessa kan sedan integrera 

Odinwells teknologi i befintliga eller uppdaterade plåster och förband, och sälja dessa under eget 

varumärke. OEM-strategin möjliggör en mer kostnadseffektiv expansion i jämförelse med om Bolaget 

på egen hand hanterat all markandsbearbetning. Det andra benet består av licensförsäljning, där vi i 

samarbete med kund designar och utvecklar praktisk applikation av vår plattform, snarare än att enbart 

sälja in sensorlager per rulle. I det avseendet är Bolaget mer att betrakta som ett teknik- och designbolag, 

som konceptualiserar och utvecklar praktisk applikation av plattformen.   

Marknad med stor potential 

Allt fler människor drabbas av svårläkta sår runtom i världen. Orsakerna är främst ökad förekomst av 

diabetes vilket ger upphov till exempelvis fotsår, samt åldrande befolkning. Utmaningarna är att det idag 

saknas effektiva metoder för att veta när och hur ett förband bör bytas. Det försvårar att sätta in rätt 

behandling vid rätt tidpunkt, samt att det finns risk att man byter plåster och förband för tidigt alternativt 

sent.  

Vanligtvis delas sår in i två kategorier, akuta och kroniska sår där den sistnämnda vållar störst problem. 

Behovet av smarta sårförband är betydande, ökande och tydligt definierat. På grund av det omfattande 

antalet individer som drabbas av kroniska och svårläkta sår är marknaden betydande och uppgick 2016 

till cirka 10,4 miljarder USD med en förväntad årlig tillväxt (CAGR) om 4,6 procent fram till 2022.  
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Kommentar till den finansiella utvecklingen 

Omsättning och resultat 

Odinwells rörelseintäkter uppgick under det andra kvartalet 2021 till 1 587 KSEK (0). Rörelseresultatet 

uppgick till -791 KSEK (0). Bolagets löpande kostnader uppgick under kvartalet till cirka 0,7 MSEK per 

månad, totalt cirka 2 148 KSEK för perioden. Odinwell har under kvartalet investerat cirka 4 990 KSEK i 

utrustning samt färdigställt labbet i Mölnlycke. 

Likviditet och balansräkning 

Den 30 juni 2021 uppgick Odinwells tillgångar till 56 873 KSEK. Vid periodens utgång uppgick Bolagets 

likvida medel till cirka 27 MSEK. Under det andra kvartalet 2021 uppgick kassaflödet från den löpande 

verksamheten till -1 360 KSEK. Bolagets soliditet per den 30 juni 2021 uppgick till 96,9 %.  

Aktien 

Aktien i Odinwell AB är sedan 9 juni 2021 upptagen till handel på handelsplattformen Spotlight Stock 

Market. Per den 30 juni 2021 uppgick antalet aktier i Odinwell till 20 058 300 (500) stycken.  

Ägarförteckning 

För Odinwells ägarförteckning hänvisas läsaren till Odinwells hemsida via följande länk: 

https://odinwell.com/investors-media/aktieinformation/ 

Principer för halvårsrapportens upprättande 

Odinwell tillämpar Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012.1 (K3) vid 

upprättandet av sina finansiella rapporter såsom årsredovisningar, kassaflödesanalyser och 

delårsrapporter. 

Granskning av revisor 

Halvårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor. 

Kommande finansiella rapporter 

Odinwell upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte. Kommande rapporter 

är planerade enligt följande: 

• Delårsrapport 3, 2021 2021-11-17 

• Bokslutskommuniké 2021 2022-02-16 

• Årsstämma  2022-05-04 

Avlämnande av halvårsrapport 

Halmstad, den 18 augusti 2021    

Odinwell AB 

Styrelsen 

Vid frågor kan representanter för Bolaget nås via: 

Tel: +46 (0)70 910 80 03  

E-post: info@odinwell.com 

Resultaträkning 
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(SEK) 

2021-04-01 

2021-06-30 

2020-04-01 

2020-06-30 

2021-01-01 

2021-06-30 

2020-01-01 

2020-06-30 

Rörelsens intäkter     

Nettoomsättning -31 0 -51 0 

Aktiverat arbete för egen räkning 1 585 767  0 3 587 428 0 

Övriga rörelseintäkter 1 248 0 1 801 0 

Summa intäkter 1 586 984 0 3 589 185 0 

     

Rörelsens kostnader     

Övriga externa kostnader -1 891 017 0 -3 897 744 0 

Personalkostnader -257 285 0 -590 697 0 

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 

immateriella anläggningstillgångar -227 253 0 -306 848 0 

Rörelseresultat -790 556 0 -1 368 307 0 

   
  

Resultat från finansiella poster   
  

Summa finansiella poster 120 494 0 89 475 0 

Resultat efter finansiella poster -670 063 0 -1 278 832 0 

Periodens resultat före skatt -670 063 0 -1 278 832 0 

Periodens resultat -670 063 0 -1 278 832  0 
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Balansräkning  
 

(SEK) 

 2021-06-30 2020-12-31 

   

TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar   

Immateriella anläggningstillgångar   

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och likande arbeten 6 250 141 2 662 713 

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 2 987 317 2 987 317 

   

Materiella anläggningstillgångar   

Inventarier, verktyg och installationer 6 064 310 1 965 478 

   

Finansiella anläggningstillgångar   

Långfristiga fordringar hos koncernföretag 0 30 000 000 

Summa anläggningstillgångar 15 301 768 37 615 508 

   

Omsättningstillgångar   

Kortfristiga fordringar 1 188 143 0 

Kortfristiga placeringar 12 903 308 0 

Övriga fordringar 0 152 659 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 8 000 

 14 091 451 22 716 638 

 
  

Kassa och bank 27 480 229 50 000 

Summa omsättningstillgångar 41 571 680 22 766 638 

   

SUMMA TILLGÅNGAR 56 873 449 30 382 146 
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Balansräkning 
 

(SEK) 

 2021-06-30 2020-12-31 

   

EGET KAPITAL OCH SKULDER   

Eget kapital   

Bundet eget kapital   

Aktiekapital 722 098 50 000 

Fond för utvecklingsutgifter 6 250 141 2 662 713 

 6 972 239 2 612 713 

   

Fritt eget kapital   

Balanserad vinst eller förlust -3 610 415 0 

Överkursfond 30 000 000 0 

Noteringskostnader -3 866 542 0 

Omföring fond för utvecklingsutgifter -3 118 182 0 

Erhållna aktieägartillskott 30 000 000 30 000 000 

Periodens resultat -1 278 832 -22 987 

 48 126 029 27 314 300 

   

Summa eget kapital 55 098 268 30 027 013 

   

Långfristiga skulder 52 684 0 

Summa långfristiga skulder 52 684 0 

   

Kortfristiga skulder   

Övriga skulder 1 461 115 10 975 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 261 382 344 158 

Summa kortfristiga skulder 1 722 497 355 133 

   

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 56 873 449 30 382 146 
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Bolagets rapport över förändringar i eget kapital 

 

 

2020-01-01 – 2020-12-31 

 

      

(SEK) 
Aktiekapital 

Fond för 

utvecklingsutgifter 

Balanserat  

resultat 

Årets 

resultat 
Totalt 

Vid periodens ingång 50 000 0 0 0 50 000 

Erhållna aktieägartillskott   30 000 000  30 000 000 

Omföring fond för 

utvecklingsutgifter 
 2 662 713 -2 662 713  0 

Periodens resultat    -22 987 -22 897 

Belopp vid periodens 

utgång 

50 000 2 662 713 27 337 287 -22 987 30 027 013 

 

 

2021-01-01 – 2021-06-30 

 

      

(SEK) 
Aktiekapital 

Fond för 

utvecklingsutgifter 

Balanserat  

resultat 

Årets 

resultat 
Totalt 

Vid periodens ingång 50 000 2 662 713 27 337 287 -22 987 30 027 013 

Disposition enl. beslut av 

årsstämma 

  -22 987     22 987 0 

Erhållna aktieägartillskott     0 

Emissionskostnader   -3 318 950   

Fondemission 455 469  -455 469  0 

Nyemission 216 629  30 000 000  30 216 629 

Omföring fond för 

utvecklingsutgifter 
 3 587 428 -4 135 019  -547 591 

Periodens resultat    -1 278 833 -1 278 833 

Belopp vid periodens 

utgång 

722 098 6 250 141 49 404 862 -1 278 833 55 098 268 
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Kassaflödesanalys 
 

 

(KSEK) 

2021-04-01 

2021-06-30 

2020-04-01 

2020-06-30 

2021-01-01 

2021-06-30 

2020-03-01 

2020-06-30 

Kassaflöde, löpande verksamhet -1 360 443 0 -8 350 377 0 

Kassaflöde, investeringsverksamheten -1 896 942 0 -24 217 409 0 

Kassaflöde, finansieringsverksamheten 26 681 050 0 60 000 000 0 

Summa periodens kassaflöde 23 421 680 0 27 432 214 0 

Likvida medel vi periodens början 4 058 549 0 50 000 0 

Likvida medel vid periodens slut 27 480 229 0    27 480 229 0 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odinwell AB 

Box 7109, SE-300 07 Halmstad, Sverige 

www.odinwell.com 

Telefon: +46 (0)70 910 80 03 

E-post: info@odinwell.com 
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