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Sammanfattning av bokslutskommuniké
Fjärde kvartalet (2021-10-01 – 2021-12-31)
•
•
•
•
•

Bolagets intäkter uppgick till 869 KSEK (650 KSEK).
Rörelseresultatet uppgick till -1 677 KSEK (-23 KSEK).
Resultat per aktie uppgick till -0,15 SEK (-0,05 SEK).
Periodens kassaflöde uppgick till -8 188 KSEK (0 KSEK).
Vid periodens utgång uppgick Bolagets likvida medel till cirka 19,5 MSEK.

Helår (2021-01-01 – 2021-12-31)
•
•
•
•

Bolagets intäkter uppgick till 4 789 KSEK (650 KSEK).
Rörelseresultatet uppgick till -3 853 KSEK (-23 KSEK).
Resultat per aktie uppgick till -0,15 SEK (-0,05 SEK).
Periodens kassaflöde uppgick till 19 416 KSEK (0 KSEK).

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet
•

•

Valberedning 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).
Odinwell uppnådde delmål med framtagandet av första prototyp för tester i labbmiljö.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
•

Inga väsentliga händelser som har en finansiell inverkan på Odinwell har skett under perioden.

Övriga händelser
•

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

Det har varit ett mycket spännande år för Odinwell. Vi har noterats på Spotlight Stock Market och tagit
viktiga utvecklingskliv som möjliggör att ta bolaget in i nästa fas under 2022. Vårt laboratorium i
Mölnlycke är i drift sedan ett antal månader tillbaka och vi har sedan slutet av december 2021 en
fungerande prototyp redo för laboratorietester. Vi har uppnått samtliga av de målsättningar vi satte upp
för 2021 och vi är väl i fas.
Under det fjärde kvartalet 2021 har vi fokuserat på att säkerställa att kunna mäta temperatur på små
volymer med repetitiva resultat. Med hjälp av TLC (Thermal Liquid Crystal) har vi genomfört omfattande
tester och kunnat fastställa att vår mätteknologi fungerar som tänkt. Vi har därmed säkerställt en första
fungerade prototyp för tester i labbmiljö, en viktig målstolpe för Odinwell. Under 2021 har vi tagit vår
plattform till nivå 4 enligt TLR-skalan (Technology Readiness Level) och utvecklingsrisken fram till färdig
produkt har därför minskat avsevärt.
Att vi har tagit oss vidare i utvecklingen innebär att vi behöver stärka utvecklingsorganisationen. Under
2022 har vi för avsikt att knyta till oss fler ingenjörer för ytterligare fokus på produktutveckling,
kommersialisering samt partnerskap. Resultaten från våra planerade valideringsstudier i labbmiljö och
sjukhus kommer att vara en viktig del för att knyta till oss partners och bygga marknadsacceptans.
Parallellt med tekniktesterna har vi för avsikt att under andra halvan av 2022 inleda marknadsaktiviteter
och vår förhoppning är att genom dialoger med en begränsad kundgrupp bekräfta vår affärsmodell,
vilken är baserad på OEM-samarbeten och licensupplägg. Det är viktigt för Odinwell att kontinuerligt
stärka nätverket inom sårförbandsmarknaden och möjliggöra vår teknologi för andra produkter på
marknaden. Ny VD kommer med fullt fokus att accelerera nätverket och driva kommande samarbeten
inom sårförbandsmarknaden.
Vi lämnar ett framgångsrikt år bakom om oss och kan med spänning se fram emot kommande års
framsteg. Vi vill därför också rikta ett stort tack till er som är med oss på vår viktiga utvecklingsresa. De
delmål och milstolpar som levereras nu lägger grunden för vår framtida resa mot snabbare och mer
exakta behandlingar av svårläkta sår. Avslutningsvis vill jag lyfta fram och tacka teamet som gör våra
framsteg möjliga och levererar enligt vår hårt ställda samt ambitiösa plan.

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 hos kund 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 fjärde kvartalet 2021 till 869 KSEK (650) till följd av
aktiverade utvecklingskostnader. Rörelseresultatet uppgick till -1 677 KSEK (-23). Bolagets löpande
kostnader uppgick under kvartalet till cirka 761 KSEK per månad, totalt cirka 2 282 KSEK för perioden.

Likviditet och balansräkning
Den 31 december 2021 uppgick Odinwells anläggningstillgångar till 16 669 KSEK. Vid periodens utgång
uppgick Bolagets likvida medel till cirka 19,5 MSEK. Bolaget hade även kortfristiga placeringar om cirka
17,3 MSEK, placeringarna avser investeringar i aktier och räntebärande instrument. Under det fjärde
kvartalet 2021 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till -1 004 KSEK. Bolagets soliditet
per den 31 december 2021 uppgick till 97,5 %.

Aktien
Aktien i Odinwell AB är sedan 9 juni 2021 upptagen till handel på handelsplattformen Spotlight Stock
Market. Per den 31 december 2021 uppgick antalet aktier i Odinwell till 22 015 800 (20 058 300) 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 bokslutskommunikéns 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
Bokslutskommunikén 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 1, 2022
Halvårsrapport 2022
Delårsrapport 3, 2022
Bokslutskommuniké 2022

2022-05-04
2022-08-24
2022-11-16
2023-02-15
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Årsstämma och årsredovisning
Årsstämman i Odinwell kommer att hållas den 4 maj 2022 i Halmstad. Årsredovisningen kommer att
offentliggöras senast tre veckor innan årsstämman och finnas tillgänglig på Bolagets hemsida
(https://odinwell.com/investors-media/rapporter-och-presentationer/), på Bolagets kontor samt
skickas till de aktieägare som efterfrågar den.

Föreslagen vinstutdelning
Styrelsen har inte för avsikt att föreslå någon utdelning vid årsstämman den 4 maj 2022.

Avlämnande av bokslutskommuniké
Halmstad, den 16 februari 2021
Odinwell AB
Styrelsen

Vid frågor kan representanter för Bolaget nås via:
Tel: +46 (0)73 230 97 08 eller +46 (0)70 357 21 64
E-post: info@odinwell.com
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Resultaträkning
2021-10-01

2020-10-01

2021-01-01

2020-01-01

2021-12-31

2020-12-31

2021-12-31

2020-12-31

1

0

0

0

868 769

650 030

3 036 596

650 030

Aktiverat arbete (material)

0

0

1 751 200

0

Övriga rörelseintäkter

0

0

1 248

0

868 770

650 030

4 789 044

650 030

-75 245

0

-253 165

0

-1 599 677

-629 873

-6 533 178

-629 873

Personalkostnader

-682 125

-26 830

-1 153 660

-26 830

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar

-188 674

-16 314

-687 375

-16 314

-114

0

-14 345

0

-1 677 065

-22 987

- 3 852 679

-22 987

334 070

0

491 297

0

Resultat efter finansiella poster

-1 342 995

-22 987

-3 361 382

-22 987

Periodens resultat före skatt

-1 342 995

-22 987

-3 361 382

-22 987

Periodens resultat

-1 342 995

-22 987

-3 361 382

-22 987

(SEK)
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning

Summa intäkter

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader

Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster
Summa finansiella poster
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Balansräkning
(SEK)
2021-12-31

2020-12-31

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och likande arbeten

7 450 509

2 662 713

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

3 425 717

2 987 317

5 793 138

1 965 478

0

0

16 669 364

7 615 508

0

22 555 979

17 332 015

0

Övriga fordringar

625 525

152 659

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

176 373

8 000

18 133 913

22 716 638

Kassa och bank

19 451 745

50 000

Summa omsättningstillgångar

37 585 658

22 766 638

SUMMA TILLGÅNGAR

54 255 022

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)
2021-12-31

2020-12-31

792 569

50 000

7 450 509

2 662 713

8 243 078

2 712 713

-478 456

0

Överkursfond

29 870 820

0

Överkursfond, noteringskostnader

-3 911 358

0

Omföring fond för utvecklingsutgifter

-7 450 509

-2 662 713

Erhållna aktieägartillskott

30 000 000

30 000 000

Periodens resultat

-3 361 382

-22 987

44 669 115

27 314 300

52 912 193

30 027 013

Långfristiga skulder

52 684

0

Summa långfristiga skulder

52 684

0

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

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

1 089 051

Övriga skulder

190 275

10 975

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

10 819

344 158

Summa kortfristiga skulder

1 290 145

355 133

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

54 255 022

30 382 146
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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

-22 987

-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 – 2021-12-31

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

-22 987

22 987

Erhållna aktieägartillskott

0
0

Noteringskostnader

-3 911 358

-3 911 358

Fondemission

455 469

-455 469

0

Nyemission

287 099

29 870 820

30 157 919

-4 787 796

0

Omföring fond för
utvecklingsutgifter

4 787 796

Periodens resultat
Belopp vid periodens
utgång

792 568

7 450 509

48 030 497

-3 361 382

-3 361 382

-3 361 382

52 912 192
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Kassaflödesanalys

2021-10-01

2020-10-01

2021-01-01

2020-01-01

2021-12-31

2020-12-31

2021-12-31

2020-12-31

Kassaflöde, löpande verksamhet

-1 003 605

7 631 822

-2 274 230

7 631 822

Kassaflöde, investeringsverksamheten

-7 254 902

-7 631 822

-27 353 246

-7 631 822

Kassaflöde, finansieringsverksamheten

70 470

0

49 043 566

0

Summa periodens kassaflöde

-8 188 037

0

19 416 090

0

Likvida medel vid periodens början

27 639 896

50 000

50 000

50 000

-114

0

-14 345

0

19 451 745

50 000

19 451 745

50 000

(SEK)

Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut
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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

