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Fjärde kvartalet,  
1 april – 30 juni 2018
• Nettoomsättning 2 775 KSEK (632)

• Rörelsens kostnader 8 890 KSEK (5 115)

• Resultat efter finansiella poster -3 680 KSEK (-2 831)

• Resultat per aktie, före och efter utspädning,  
-0,76 SEK (-0,58)

• Periodens kassaflöde -4 642 KSEK (16 411)

Viktiga händelser under perioden 
1 april – 30 juni 2018

• Husqvarna Group AB beställer automatiserad, 
intelligent kvalitetssäkring för 3 550 KSEK 

• Bombardier Transportation Sweden AB beställer 
en mindre förstudie, en så kallad Proof-of-Concept-
studie, rörande autonoma transportlösningar 
baserade på IVS-teknologi.

• VINNOVA-projektet ”Perfect Sense” inom 
automatiserad, digitaliserad kvalitetssäkring 
påbörjas i slutet av maj.

• Unibap inleder samarbete med Brainpool för att 
stödja unga talanger med särskild begåvning.

• Som enda inbjudna svenska bolag deltar Unibap vid 
EU-möte i Valencia, Spanien, med tema innovation.

• Unibap deltar vid Redeyes rymdevent om industrins 
möjligheter och utmaningar.

• Unibap deltar vid konferensen ESA/CNES Small 
Satellite System and Services Symposium i Italien.

• Unibap tar första plats för bästa kvalitet samt 
andra plats för bästa kursutveckling för noterade 
microbolag när SvD Börs Plus IPO Guiden delar ut 
pris för 2017 års bästa noteringar.

• Robert Nyberg, Head of Marketing and Business 
development, tillträder den 1 maj.

• Rekrytering av Ulrika Bergström, ny CFO, som 
tillträder under hösten 2018.

Viktiga händelser efter 
rapportperiodens slut

• Unibap har framgångsrikt levererat en förstudie till 
Bombardier Transportation Sweden AB rörande 
framtidens autonoma transportlösningar baserade 
på IVS-teknologi.

• Unibap tecknar ett långsiktigt samarbetsavtal med 
Miba Industriteknik gällande kvalitetssäkring inom 
industriell lackering.

• Unibap deltar vid Brainpools seminarium i 
Almedalen, ”Hur skapar vi ett intelligentare Sverige”.

• Dr. David Bray ansluter sig till Unibaps advisory 
board som Senior advisor.

• Unibap fortsätter utveckla automationsfunktionalitet 
för montering och andra breda tillämpningar – helt 
utan programmering.

• Nasa ger Unibap uppdraget att leverera 
SpaceCloud-lösning till nytt satellitprojekt inom 
precisionsjordbruk.

• Unibap deltar vid konferensen The Annual Small 
Satellite Conference i Utah, USA. 

• Unibap flyttar till nya och större lokaler i Uppsala.

Perioden  
1 juli 2017 – 30 juni 2018         
• Nettoomsättning 8 743 KSEK (3 658)

• Rörelsens kostnader 30 192 KSEK (14 032)

• Resultat efter finansiella poster -15 565 KSEK (-7 017)

• Resultat per aktie, före och efter utspädning,  
-3,20 SEK (-1,98)

• Periodens kassaflöde -19 153 KSEK (32 975)
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av satellitsystem. Marknaden för 
precisionsjordbruk ökar kraftigt 
med stora behov av att länka 
samman olika segment, varav 
robotik och självlärande system 
är viktiga områden för Unibap, 
med stora synergier mellan våra 
affärsområden.

Rymd och övervakning
Nasa, Försvarets Materielverk, amerikanska flygvapnet 
samt återkommande, befintliga användare återfinns på 
kundlistan i rymdsegmentet – en stark indikator på att 
informationsbearbetning ombord på satelliter nu slår 
igenom stort. Intresset för Unibaps produkter, med den nya 
Deep Delphi iX5 AI-serverlösningen i spetsen, var mycket 
stort under småsatellitmässan i Utah, där Unibap ställde 
ut tillsammans med MOOG Broad Reach. Intresset drivs 
bland annat av att Nasa har valt att använda Unibaps 
SpaceCloud-lösningar för en teknikdemonstration inom 
precisionsjordbruk. Unibap har också etablerat en ny 
försäljningskanal i USA genom partnerskap med Troxel 
Aerospace Industries, Inc.

Omvärld
Marknaden för industrirobotik och associerade tjänster 
fortsätter att öka och analysföretaget Million Insights 
estimerar marknaden till cirka 400 miljarder kronor år 2020. 
Automatiseringen drivs bland annat av ökade operativa 
tillverkningskostnader.

Företagsutveckling
Produktifieringen, etableringen av demorum och 
ökningen av personal har under året medfört krav på 
större lokalytor i både Uppsala och Västerås. I slutet av 
räkenskapsåret ( juni 2018) var vi 23 anställda inklusive 
konsulter. Arbetet med att optimera arbetsmetodik, uppnå 
certifieringar och öka effektiviteten ger resultat. Bolaget 
har nu ändamålsenliga lokaler för tillväxt och möjlighet att 
genomföra snabba offertutvärderingar. Produktifieringen 
inom industritjänsteerbjudandet samt GDPR-anpassningar 
har medfört intensifierad forskning och utveckling samt 
tunga investeringar i ny IT-infrastruktur .

Unibap är nu redo att växa och erbjuda industrin högre 
kvalitet, större kapacitet och utökad flexibilitet med 
lösningar inom konceptet smarta fabriker.

Uppsala i september 2018

Fredrik Bruhn, VD

Under det första året på Nasdaq First North har Unibap 
tagit stora kliv inom våra erbjudanden för intelligent 
industriell automation, autonom kvalitetskontroll samt 
informationsbearbetning i rymdsystem. 

Automatiserad, digitaliserad kvalitetssäkring
Skalbara digitaliseringstjänster för kontinuerlig kvalitets-
kontroll produktifieras (QA as a Service, QAaS) och förädlas 
i samarbete med industrikunder som Husqvarna Group 
och Epiroc. Ytterligare intäkter från skarpa produktions-
installationer – initialt från försäljning av licensavtal, 
artikelunderhåll och systemhårdvara – förväntas under 
andra halvan av nuvarande räkenskapsår ( januari-juni 2019) 
med en gradvis infasning av QAaS.

Unibap har arbetat aktivt med att etablera samarbeten 
för uppskalning. Tillsammans med utvalda partner 
inleds under hösten marknadsföringen av ett skalbart 
produkterbjudande för kvalitetssäkringstjänster inom 
industriell komponentlackering. Erbjudandet utgår från 
en generalisering av pågående leveranser. För att illustrera 
potentialen – och även utmaningarna – med erbjudandet 
så kan det nämnas att ett tiotal av Unibaps större kunder 
representerar en volym i storleksordningen 10 miljoner 
artiklar per år. Denna nivå (och även betydligt större 
volymer) kan hanteras med hjälp av egna lösningar i 
kombination med tjänster hos större dataplattformar. 

Unibaps sälj- och marknadsarbete visar att kundernas 
värdeförädling kan öka signifikant om kvalitetskontrollen 
kombineras med automationssteg som montering eller 
bearbetning. Under året har vi genomfört ett lyckat 
forskningsprojekt – ”Perfect View” – som har tillfört basblock 
som nu ingår i våra produkterbjudanden. Vi genomför nu 
ytterligare ett projekt, ”Perfect Sense”, där syftet är att skapa 
självgenererande artificiell intelligens som drastiskt kan 
minska tiden för fabriksdigitalisering, så som exempelvis 
automatiserad kvalitetskontroll.

Intelligent, digitaliserad automation
Utvecklingen av intelligent automation (IA) fortskrider 
och under året har vi visat upp flera exempel vid mässor 
och i sociala medier. Utifrån IA-plattformen för vi 
strategiska diskussioner med våra partner om framtida 
kombinationserbjudanden med robotautomation och 
kvalitetssäkringstjänster.

Unibap har under året levererat intelligenta seendesystem 
och integrationsstöd till företaget Ekobot, som har påbörjat 
fältdemonstrationer av sitt robotsystem för ogräsrensning. 
Unibap baserar integrationen på mjukvarusynergier från 
industriell kvalitetssäkring och precisionsjordbruk med stöd 

VD har ordet
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Affärsidé
Unibap digitaliserar industrins produktion och tillverkning 
genom att göra blinda robotar seende och förse dem 
med mänskliga förmågor för kvalitetsavsyning och 
automatisering. Unibap förädlar information ombord på 
rymdsystem för en optimerad användning av begränsade 
kommunikationsresurser och snabb datafiltrering för 
kunder som är beroende av realtidsinformation.

Unibaps verksamhet är baserad på erfarenheter från 
mångårig utforskning av rymden samt på utveckling av 
ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar.

Vision
Unibap är ett svenskt mjuk- och hårdvarubolag som är 
världsledande inom utveckling av intelligent automation 
för den smarta industrin. Med revolutionerande lösningar 
stärker Unibap förmågan hos industriella robotar och 
förvandlar dem från förprogrammerade maskiner till seende 
och intelligenta enheter.

Marknad
Utifrån den strategiska planen att dela grundplattform inom 
områden med överlappande kravbilder har Unibap initialt 
valt att fokusera på tre affärsområden:

• Intelligent, digitaliserad automation 

• Automatiserad, digitaliserad kvalitetssäkring 

• Rymd och övervakning

Affärsmodell
Unibaps affärsmodell är en kombination av tjänster 
och produkter med intäktsströmmar från abonnemang, 
licensintäkter och produktförsäljning. Produktfamiljen 
Intelligent Vision System (IVS) möjliggör digitalisering 
inom tillverkningsindustrin och SpaceCloud-produkterna 
erbjuder informationsbearbetning ombord på rymdsystem. 

Ambitionen är att erbjuda flexibel automation med artificiell 
intelligens på ett enkelt sätt, där kunderna inte behöver ha 
djup, egen kompetens eller stora IT-avdelningar. Kunderna 
erbjuds möjlighet till kontinuerlig uppgradering och 
produktionsomställning genom prenumeration på relevanta 
förmågor utifrån Unibaps bibliotek av AI-moduler.

Unibaps verksamhet
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Rörelsens intäkter
Nettoomsättning för perioden uppgick till 2 775 KSEK 
jämfört med 632 KSEK motsvarande period föregående år, 
och är hänförlig till produktförsäljning i kombination med 
integrationsstöd samt kundfinansierad produktutveckling.  

Aktiverat arbete för egen räkning avseende investering i 
produktutveckling har under perioden uppgått till  
1 688  KSEK (1 085).

Övriga intäkter om 738  KSEK (597)  avser ersättning för 
arbete i innovationsprojekt där Unibap står för del av 
kostnaden samt valutakursvinst av rörelsekaraktär.

Rörelsens kostnader
Rörelsens kostnader uppgick till 8 890 KSEK, jämfört med 
5 115 KSEK motsvarande period föregående år, varav övriga 
externa kostnader 4 147 (3 320), personalkostnader 4 477 
(1 693), avskrivningar 181 (35) samt övriga rörelsekostnader 
84 (67). De ökade kostnaderna beror i huvudsak på att 
antalet resurser ökat genom främst anställd personal, men 
bolaget har även haft ökade kostnader i samband med 
arbete inför genomförande av GDPR.

Resultat
Rörelseresultatet uppgick till -3 689 KSEK jämfört med 
-2 802 KSEK för motsvarande period föregående år och 
följer alltjämt riktlinjen om fokus på produktutveckling och 
förädling av befintliga produkter. Resultat efter finansiella 
poster uppgick till -3 680 KSEK jämfört med -2 831 KSEK för 
motsvarande period föregående år. Finansnetto för perioden 
uppgick till 10 KSEK (-29), beroende på valutakursförändring 
av finansiell karaktär.

Finansiell utveckling fjärde 
kvartalet, 1 april – 30 juni 2018

Kassaflöde och 
finansiell ställning
Under det fjärde kvartalet var kassaflödet från den 
löpande verksamheten -2 634 KSEK (17 689), från 
investeringsverksamheten -2 105 (-1 784) samt från 
finansieringsverksamheten 97 (506). 

Periodens totala kassaflöde var -4 642 (16 411). Likvida 
medel uppgick vid periodens slut till 16 596 KSEK (35 749). 

Investeringar
Under perioden har bolaget investerat 0 KSEK (0) i 
finansiella anläggningstillgångar, 417 KSEK (699) i 
materiella anläggningstillgångar och 1 688 KSEK (1 085) i 
produktutveckling.

Resultat per aktie
Resultat per aktie var för perioden -0,76 SEK (-0,58).

Beräkning av genomsnittligt antal aktier har justerats 
för i januari 2017 genomförd split med förhållandet 37:1 
avseende antal aktier i samtliga jämförelseperioder.
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Rörelsens intäkter
Nettoomsättning för året uppgick till 8 743 KSEK jämfört 
med 3 658 KSEK föregående år och är hänförlig till 
produktförsäljning i kombination med integrationsstöd 
samt kundfinansierad produktutveckling. 

Unibap har aktiverat arbete för egen räkning avseende 
investering i produktutveckling med 3 562  KSEK (2 324).

Övriga intäkter om 2 404 KSEK (1 147)  avser ersättning 
för arbete i innovationsprojekt där Unibap står för del av 
kostnaden samt valutakursvinst av rörelsekaraktär.

Rörelsens kostnader
Rörelsens kostnader uppgick till 30 192 KSEK, jämfört med 
14 032 KSEK motsvarande period föregående år, varav 
övriga externa kostnader 17 358 (10 164), personalkostnader 
12 127 (3 640), avskrivningar 242 (99) samt övriga 
rörelsekostnader 464 (130). De ökade kostnaderna är i 
huvudsak hänförliga till att antalet resurser ökat, med 
framförallt anställd personal, från 9 till 17, men även genom 
externa konsulter. Bolaget har haft ökade kostnader i 
samband med arbete inför genomförande av GDPR och 
beslutat personaloptionsprogram.

Resultat
Rörelseresultatet uppgick till -15 484 KSEK jämfört med 
-6 904 KSEK för motsvarande period föregående år och är 
fortsatt i linje med bolagets fokusering på produktutveckling 
och förädling av befintliga produkter. Resultat efter 
finansiella poster uppgick till -15 565 KSEK jämfört med 
-7 017 KSEK för motsvarande period föregående år. 
Finansnetto för perioden uppgick till -81 KSEK (-113).

Finansiell utveckling perioden 
1 juli 2017 – 30 juni 2018

Skatt
Unibap har vid räkenskapsårets utgång ett upparbetat 
skattemässigt underskott om 22 433 KSEK, vilket inte har 
aktiverats.

Kassaflöde och 
finansiell ställning
Under perioden var kassaflödet från den löpande 
verksamheten -13 520 KSEK (-6 782), från investerings -
verksamheten -5 559 (-3 372) samt från finansierings-
verksamheten -74 (43 129). Periodens totala kassaflöde var 
-19 153 (32 975). Likvida medel uppgick vid periodens slut 
till 16 596 KSEK (35 749).

Unibap har under perioden investerat i nya lokaler med 
laboratorium och ny IT-infrastruktur för att möta kundbehov 
vilket medfört ökade kostnader. För att fortsätta fokusera 
på produktutveckling för ökad leveransförmåga samt göra 
strategiska anställningar kommer bolaget att inhämta 
kapital under kommande verksamhetsår.

Investeringar
Under perioden har Unibap investerat 1 300 KSEK (275) 
i finansiella anläggningstillgångar, 698 KSEK (774) i 
materiella anläggningstillgångar och 3 562 KSEK (2 324) i 
produktutveckling.

Resultat per aktie
Resultat per aktie var för perioden -3,20 SEK (-1,98).

Beräkning av genomsnittligt antal aktier har justerats 
för i januari 2017 genomförd split med förhållandet 37:1 
avseende antal aktier i samtliga jämförelseperioder.
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Belopp i KSEK 2018-04-01 - 2018-06-30 2017-04-01 - 2017-06-30 2017-07-01 - 2018-06-30 2016-07-01 - 2017-06-30

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 2 775 632 8 743 3 658

Aktiverat arbete för egen räkning 1 688 1 085 3 562 2 324

Övriga rörelseintäkter 738 597 2 404 1 147

Summa rörelseintäkter 5 200 2 314 14 708 7 129

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader    -4 147 -3 320 -17 358 -10 164

Personalkostnader -4 477 -1 693 -12 127 -3 640

Avskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar -181 -35 -242 -99

Övriga rörelsekostnader -84 -67 -464 -130

Summa rörelsekostnader -8 890 -5 115 -30 192 -14 032

Rörelseresultat -3 689 -2 802 -15 484 -6 904

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande 43 0 34 1

Räntekostnader och liknande -34 -29 -115 -114

Summa resultat från  
finansiella poster 10 -29 -81 -113

Periodens resultat -3 680 -2 831 -15 565 -7 017

Resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,76 -0,58 -3,20 -1,98

Resultat per aktie efter utspädning (SEK) -0,76 -0,58 -3,20 -1,98

Antal aktier

Ingående aktier 4 871 238 4 871 238 4 871 238 1 850 000

Utgående aktier 4 871 238 4 871 238 4 871 238 4 871 238

Genomsnittligt antal aktier 4 871 238 4 871 238 4 871 238 3 550 522

Resultaträkning
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Belopp i KSEK 2018-06-30 2017-06-30

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 5 853 2 292

Patent 47 66

Materiella anläggningstillgångar 1 284 809

Finansiell anläggningstillgång 1 575 275

Summa anläggningstillgångar 8 759 3 442

Omsättningstillgångar

Färdiga varor och handelsvaror 1 904 638

Kortfristiga fordringar 2 792 2 123

Likvida medel 16 596 35 749

Summa omsättningstillgångar 21 292 38 510

Summa tillgångar 30 053 41 952

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Aktiekapital 659 659

Fond för utvecklingskostnader 5 853 2 292

Överkursfond 42 014 42 014

Balanserat resultat -12 467 -1 890

Periodens förlust -15 565 -7 017

Summa eget kapital 20 494 36 059

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 1 801 2 400

Skuld för leasade tillgångar 689 506

Summa långfristiga skulder 2 490 2 906

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder 834 0

Skulder till kreditinstitut 343 0

Leverantörsskulder 2 240 1 008

Övriga skulder 3 652 1 979

Summa kortfristiga skulder 7 069 2 987

Summa eget kapital och skulder 30 053 41 952

Balansräkning
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Förändring av eget kapital i sammandrag

Belopp i KSEK 2018-04-01 - 2018-06-30 2017-04-01 - 2017-06-30 2017-07-01 - 2018-06-30 2016-07-01 - 2017-06-30

Ingående eget kapital 24 174 38 890 36 059 453

Periodens resultat -3 680 -2 831 -15 565 -7 017

Nyemission 0 0 0 42 623

Utgående eget kapital 20 494 36 059 20 494 36 059

Kassaflöde i sammandrag

Belopp i KSEK 2018-04-01 - 2018-06-30 2017-04-01 - 2017-06-30 2017-07-01 - 2018-06-30 2016-07-01 - 2017-06-30

Kassaflöde före förändring av rörelsekapital -3 500 -2 795 -15 324 -6 918

Förändring av rörelsekapital 866 20 484 1 804 136

Kassaflöde från löpande verksamheten -2 634 17 689 -13 520 -6 782

Investeringar

Investeringar av anläggningstillgångar -2 105 -1 784 -5 559 -3 372

Kassaflöde från investeringsverksamhet -2 105 -1 784 -5 559 -3 372

Finansiering

Nyupptagna lån 183 506 183 506

Amortering av långfristiga lån -86 0 -257 0

Nyemission 0 0 0 45 593

Emissionsutgifter 0 0 0 -2 969

Kassaflöde från finansieringsverksamhet 97 506 -74 43 129

Periodens kassaflöde -4 642 16 411 -19 153 32 975

Likvida medel vid periodens början 21 238 19 338 35 749 2 774

Likvida medel vid periodens slut 16 596 35 749 16 596 35 749

Nyckeltal

2018-04-01 - 2018-06-30 2017-04-01 - 2017-06-30 2017-07-01 - 2018-06-30 2016-07-01 - 2017-06-30

Nettoomsättning, KSEK 2 775 632 8 743 3 658

Rörelseresultat, KSEK -3 689 -2 802 -15 484 -6 904

Resultat per aktie, SEK -0,76 -0,58 -3,20 -1,98

Eget kapital per aktie, SEK 4,21 7,40 4,21 7,40

Rörelsemarginal % -133 % -443 % -177 % -189 %

Soliditet % 68 % 86 % 68 % 86 %

Antal anställda, vid periodens slut 17 9 17 9
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Företagsinformation
Unibap AB (publ) organisationsnummer 556925-1134 med säte i Uppsala, Sverige, 

Alla belopp är angivna i tusen svenska kronor, KSEK, om inget annat anges.

Närståendetransaktioner
Konsultuppdrag enligt avtal med marknadsmässig ersättning har under rapportperioden förekommit med närstående företag. 
Avtalen med närstående konsulter har under perioden förnyats men med kortare löptid. Avtalen avser samma personer och 
löpande tjänster som redovisats i bolagets prospekt inför börsintroduktion i mars 2017. Inget nytt har tillkommit för övrigt när 
det gäller närståendetransaktioner.  

Redovisningsprinciper
Denna bokslutskommuniké har upprättats i enlighet med BFNAR 2012:2 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

Under perioden har bolagets leasingavtal avseende personbilar omklassificerats från operationell leasing till finansiell 
leasing. Ett finansiellt leasingavtal innebär att den leasade personbilen redovisas som en materiell anläggningstillgång och 
som en långfristig skuld i balansräkningen. Tillgången och skulden redovisas vid leasingperiodens början till det lägsta av 
leasingobjektets verkliga värde och nuvärdet av minimileasavgifterna inklusive restvärdet. Tillgången skrivs av systematiskt 
över den ekonomiska livslängden motsvarande leasingperioden. Varje leasingbetalning delas upp i räntekostnad och 
amortering, vilken minskar skulden under motsvarande period. Räntekostnaden beräknas enligt den marginella låneräntan på 
skuldens värde före leasingbetalningen.

Omklassificeringen har medfört en mindre resultatpåverkan med -13 KSEK ( -1 KSEK) samt omräkning av balansräkningen 
med +178 KSEK ( +677 KSEK).

Redovisningsprinciperna i övrigt är oförändrade jämfört med föregående period.

Definitioner och nyckeltal
• Nettoomsättning: Intäkter från sålda varor och utförda tjänster.

• Rörelseresultat: Resultat före finansiella poster och skatt.

• Genomsnittligt antal aktier: Det genomsnittliga antalet aktier i Unibap AB har beräknats utifrån en viktning av antalet 
utestående aktier i Unibap AB efter varje genomförd nyemission gånger antal månader som respektive antal aktier varit 
utestående. Det historiska antalet aktier har även justerats för genomförd split med förhållandet 37:1, det vill säga för 
varje aktie har 37 aktier erhållits.

• Resultat per aktie: Nettoresultat (periodens resultat) dividerat med genomsnittligt antal aktier. 

• Eget kapital per aktie: Eget kapital dividerat med antal aktier på balansdagen. 

• Rörelsemarginal %: Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning.

• Soliditet %: Eget kapital i förhållande till balansomslutningen (totala tillgångar).

Utdelning 
Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för verksamhetsåret 2017-07-01–2018-06-30. Årsredovisningen kommer att finnas 
tillgänglig på bolagets hemsida den 1 oktober 2018.

Övriga upplysningar



11Unibap AB (publ) · Bokslutskommuniké 2017/2018

Datum för finansiell information
Årsredovisning 2017 – 2018 .............................................1 oktober 2018  

Årsstämma 2017 – 2018 ...................................................22 oktober 2018 

Delårsrapport juli 2018 – september 2018 ...................21 november 2018 

Delårsrapport juli 2018 – december 2018.....................26 februari 2019

Denna bokslutskommuniké, liksom ytterligare information finns tillgänglig på Unibaps hemsida, unibap.com.

För ytterligare information, kontakta: 

Fredrik Bruhn, VD · Tel 070-783 32 15 · E-post: vd@unibap.com 

Unibap AB (publ), Kungsängsgatan 12, 753 22 Uppsala

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser. 
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Styrelsens underskrifter

Styrelsen och verkställande direktör försäkrar härmed att denna rapport ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, 
ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Denna bokslutskommuniké har inte granskats av bolagets revisor.

Hans Enocson

Styrelsens ordförande

Gunnar Bergstedt

Styrelseledamot

Håkan Nytorp

Styrelseledamot

Ingrid Engström

Styrelseledamot

Fredrik Bruhn

VD, Styrelseledamot

Uppsala den 6 september 2018
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