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Sammanfattning av delårsrapport
Tredje kvartalet (2021-07-01 – 2021-09-30)
•
•
•
•
•

Bolagets intäkter uppgick till 1 050 KSEK (0 KSEK).
Rörelseresultatet uppgick till -704 KSEK (0 KSEK).
Resultat per aktie uppgick till -0,03 SEK (0 SEK).
Periodens kassaflöde uppgick till 171 KSEK (0 KSEK).
Vid periodens utgång uppgick Bolagets likvida medel till cirka 27,6 MSEK.

Första nio månaderna (2021-01-01 – 2021-09-30)
•
•
•
•

Bolagets intäkter uppgick till 4 639 KSEK (0 KSEK).
Rörelseresultatet uppgick till -2 083 KSEK (0 KSEK).
Resultat per aktie uppgick till -0,096 SEK (0 SEK).
Periodens kassaflöde uppgick till 27 604 KSEK (0 KSEK).

Väsentliga händelser under tredje kvartalet
•
•

Odinwell inledde rekrytering av ny VD.
Odinwell uppnådde ett första delmål på vägen mot färdigställd prototyp i labbmiljö.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
•

Valberedningen inför årsstämman 2022 utseddes. Valberedningen består av Patrik Byhmer
(företräder Seventh Sense Adventures Holding AB), Lars Rodert (företräder ÖstVäst Capital
Management AB) samt Susanne Olauson (ordförande för Odinwell).

Övriga händelser
•

Odinwell presenterade på Erik Penser Banks temadag Medicinteknisk mjukvara samt
Aktiespararnas kvinnokväll.
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VD Klas Arildsson har ordet

Svårläkta sår är ett allt större problem över hela världen. Trots att det ständigt utvecklas nya typer av
sårvårdsförband har det länge varit en stor utmaning att veta när, och hur ofta, ett förband ska bytas.
Tar man bort ett förband för tidigt stör det läkningsprocessen. Lämnar man kvar det för länge ökar risken
för infektioner. Vi gör stora framsteg i vår utvecklingsfas med optisk teknologi som gör det möjligt att
”se närmare” på den komplexa läkningsprocessen utan att ta bort förbandet.
Under det tredje kvartalet 2021 har vi arbetat vidare med vår målsättning om att kunna presentera en
första fungerande prototyp i labbmiljö under fjärde kvartalet 2021. Vi följer vår utvecklingsplan. En viktig
del i vår designprocess för prototypen är mätning av temperatur och vår teknik har nu testats i ett första
lovande experiment med hjälp av TLC (Thermal Liquid Crystal) och temperaturmätning i
febertemperaturområde. Med detta har vi därmed uppnått ytterligare en av målsättningarna för 2021.
Produktutvecklingen som bedrivs nu lägger grunden till framtida samarbeten med industriella partners.
Att få fram lovande resultat i testerna av tekniken för mätning av temperatur är en framgång för oss och
stärker våra dialoger på vägen mot marknadsacceptans.
Det har varit inspirerande att få föra Odinwell till Spotlight Stock Market och visa Odinwells teknologi
för smart sårvård för allmänheten. Nu när vi står redo för nästa stora utvecklings- och expansionsfas är
det dags att få in en VD på heltid som har erfarenhet från att accelerera ett utvecklingsföretag till en
färdig produkt för marknad. Rekrytering av ny VD har påbörjats.
Vårt fokus kommande period är att färdigställa en teknisk prototyp i fjärde kvartalet 2021. Vi kommer
att fortsätta vår marknadssondering med syfte att bygga nätverk med verksamheter för närbesläktad
teknik med inriktning på svårläkta sår. Målsättningen är att ha en produkt redo för marknadsintroduktion
hos kund under slutet av 2023.
De delmål och milstolpar som levereras nu lägger grunden för vår framtida resa mot snabbare och mer
exakta behandlingar av svårläkta sår. Faktum är att upp till 25 procent av alla sjukvårdsplatser är
upptagna av människor med svårläkta sår. Odinwell blir en viktig komponent i arbetet att tidigt upptäcka
infektioner och minska användning av antibiotika. Detta kan leda till minskade vårdkostnader och frigöra
värdefulla vårdresurser. Jag ser fram emot att arbeta vidare med kommande delmål som tar oss närmare
smartare sårvård.
Klas Arildsson, VD Odinwell AB
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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 tredje kvartalet 2021 till 1 050 KSEK (0). Rörelseresultatet
uppgick till -704 KSEK (0). Bolagets löpande kostnader uppgick under kvartalet till cirka 585 KSEK per
månad, totalt cirka 1 754 KSEK för perioden. Odinwell har under kvartalet investerat cirka 1 056 KSEK i
utrustning samt färdigställt labbet i Mölnlycke.

Likviditet och balansräkning
Den 30 september 2021 uppgick Odinwells anläggningstillgångar till 16 166 KSEK. Vid periodens utgång
uppgick Bolagets likvida medel till cirka 27,6 MSEK. Under det tredje kvartalet 2021 uppgick kassaflödet
från den löpande verksamheten till 171 KSEK. Bolagets soliditet per den 30 september 2021 uppgick till
98,5 %.

Antal anställda
Per den 30 september 2021 uppgick antal anställda till 1 (0).

Aktien
Aktien i Odinwell AB är sedan 9 juni 2021 upptagen till handel på handelsplattformen Spotlight Stock
Market. Per den 30 september 2021 uppgick antalet aktier i Odinwell till 20 058 300 (500) stycken.
Vidare finns 62 500 utställda teckningsoptioner till Nestero Holding AB, envar berättigande till teckning
av 31,32 nya aktier i Odinwell. Totalt kan därmed antalet aktier öka med 1 957 500 aktier. Fullt nyttjande
skulle medföra en utspädning om cirka 9,8 procent för befintliga aktieägare i Odinwell.

Ägarförteckning
För Odinwells ägarförteckning hänvisas läsaren till Odinwells hemsida via följande länk:
https://odinwell.com/investors-media/aktieinformation/

Principer för delårsrapportens 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
Delårsrapporten 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:
•
•

Bokslutskommuniké 2021
Årsstämma

2022-02-16
2022-05-04

Avlämnande av delårsrapport
Halmstad, den 17 november 2021
Odinwell AB
Styrelsen
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Vid frågor kan representanter för Bolaget nås via:
Tel: +46 (0)70 910 80 03
E-post: info@odinwell.com
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Resultaträkning
2021-07-01

2020-07-01

2021-01-01

2020-01-01

2021-09-30

2020-09-30

2021-09-30

2020-09-30

0

0

0

0

1 049 999

0

4 637 427

0

0

0

1 178

0

1 049 999

0

4 638 605

0

-1 443 920

0

-5 514 392

0

Personalkostnader

-118 086

0

-708 783

0

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar

-191 853

0

-498 701

0

Rörelseresultat

-703 860

0

-2 083 271

0

56 648

0

157 227

0

Resultat efter finansiella poster

-647 212

0

-1 926 044

0

Periodens resultat före skatt

-647 212

0

-1 926 044

0

Periodens resultat

-647 212

0

-1 926 044

0

(SEK)
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

Resultat från finansiella poster
Summa finansiella poster
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Balansräkning
(SEK)
2021-09-30

2020-12-31

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och likande arbeten

7 300 140

2 662 713

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

2 987 317

2 987 317

5 878 197

1 965 478

0

0

16 165 654

7 615 508

264 951

22 555 979

10 821 564

0

Övriga fordringar

281 950

152 659

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

115 064

8 000

11 483 529

22 716 638

Kassa och bank

27 639 897

50 000

Summa omsättningstillgångar

39 123 426

22 766 638

SUMMA TILLGÅNGAR

55 289 080

30 382 146

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga fordringar hos koncernföretag
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar hos koncernföretag
Kortfristiga placeringar
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Balansräkning
(SEK)
2021-09-30

2020-12-31

722 099

50 000

33 433 598

2 662 713

34 155 697

2 712 713

-4 660 414

0

0

0

Omföring fond för utvecklingsutgifter

-3 118 182

-2 662 713

Erhållna aktieägartillskott

30 000 000

30 000 000

Periodens resultat

-1 926 044

-22 987

20 295 360

27 314 300

54 451 057

30 027 013

Långfristiga skulder

52 684

0

Summa långfristiga skulder

52 684

0

785 339

10 975

0

344 158

785 339

355 133

55 289 080

30 382 146

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fond för utvecklingsutgifter

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Överkursfond

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Bolagets rapport över förändringar i eget kapital

2020-01-01 – 2020-12-31

(SEK)
Vid periodens ingång

Aktiekapital

Fond för
utvecklingsutgifter

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Totalt

50 000

0

0

0

50 000

Erhållna aktieägartillskott
Omföring fond för
utvecklingsutgifter

2 662 713

30 000 000

30 000 000

-2 662 713

0

Periodens resultat
Belopp vid periodens
utgång

-22 987

-22 897

-22 987

30 027 013

50 000

2 662 713

27 337 287

Aktiekapital

Fond för
utvecklingsutgifter

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Totalt

50 000

2 662 713

27 337 287

-22 987

30 027 013

2021-01-01 – 2021-09-30

(SEK)
Vid periodens ingång
Disposition enl. beslut av
årsstämma

-22 987

22 987

Erhållna aktieägartillskott

0
0

Emissionskostnader

-3 318 949

-3 318 949

Fondemission

455 469

-455 469

0

Nyemission

216 629

30 000 000

30 216 629

-5 185 019

-547 592

Omföring fond för
utvecklingsutgifter

4 637 427

Periodens resultat
Belopp vid periodens
utgång

722 098

7 300 140

48 354 863

-1 926 044

-1 926 044

-1 926 044

54 451 057
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Kassaflödesanalys

2021-07-01

2020-07-01

2021-01-01

2020-01-01

2021-09-30

2020-09-30

2021-09-30

2020-09-30

-854 676

0

-8 875 549

0

Kassaflöde, investeringsverksamheten

1 026 005

0

-23 520 906

0

Kassaflöde, finansieringsverksamheten

0

0

60 000 000

0

171 329

0

27 603 545

0

27 480 229

0

50 000

0

(KSEK)
Kassaflöde, löpande verksamhet

Summa periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut

-11 661
27 639 897

-13 648
0

27 639 897

0
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Odinwell AB
Box 7109, SE-300 07 Halmstad, Sverige
www.odinwell.com
Telefon: +46 (0)70 910 80 03
E-post: info@odinwell.com

