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Helåret (jan-dec)  
 

• Nettoomsättningen uppgick till 6,33 mkr (5,31 mkr) 
• Rörelseresultat uppgick till -1,89 mkr (-0,54 mkr). 
• Resultatet efter skatt uppgick till -2,01 mkr (-0,65 mkr). 
• Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,10 kr (-0,08 kr).  
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,17 mkr (-0,86 mkr) 

Andra halvåret (jul-dec) 

• Nettoomsättningen uppgick till 4,96 mkr (2,47 mkr) 
• Rörelseresultat uppgick till -1,09 mkr (-0,31 mkr). 
• Resultatet efter skatt uppgick till -1,16 mkr (-0,37 mkr). 
• Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,04 kr (-0,04 kr).  
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,26 mkr (0,05 mkr) 
• Soliditeten uppgick till 91% (17%) 
• Likvida medel vid periodens slut uppgick till 0,97 mkr (0,26 mkr) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VD-ord

Under året har effekterna av Corona haft 
en väsentlig påverkan på framförallt 
verksamheten inom Spintso. 
Omsättningen för den nya koncernen 
uppgick för helåret till 6,33 mkr och 
resultatet till -2,01 mkr. Jämfört med 
föregående år för jämförbar period 
motsvarar det en omsättningsnedgång 
proforma på ca 20% vilket i sin helhet är 
hänförlig till Corona pandemin. Efter 
sommaren, i takt med att världen började 
öppna upp, såg vi en glädjande uppgång i 
försäljningen av Spintsos produkter. 
Denna uppgång fick ett abrupt slut i 
samband med andra vågen av pandemin. 
Vi sitter dock inte sysslolösa utan 
använder tiden till att uppgradera vår e-
handelsplattform, 
kommunikationsstrategi samt utveckling 
av nästa generation smarta klockor för 
idrottsdomare.  
 

Under augusti månad annonserades 
avsikten att genomföra ett omvänt förvärv 
av Medclair AB, ett bolag inom 
medicinteknik specialiserat på säker 
lustgashantering. Den 26 november 
slutförde NGM sin omnoteringsprocess. 
Under november månad beslutades att 
undertecknad skulle ta över VD-skapet för 
den nya koncernen och som en följd av 
det utsågs Jonas Lund till VD i 
dotterbolaget Medclair.  
 
Insikten om och behovet av att hantera 
medicinska gasers påverkan på arbetsmiljö 
samt yttre miljö har på kort tid lett till ett 
markant ökat intresse för Medclairs 
produkter och teknologi. Samtidigt har 
Spintsos verksamhet påverkats kraftigt av 
rådande pandemi. Styrelsen har som en 
konsekvens av detta beslutat om ett 
strategiskifte och avser framgent fokusera 
på verksamheten inom medicinteknik. 
Givet denna förändring har styrelsen 
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föreslagit att moderbolaget byter namn till 
Medclair Invest AB. Beslutet om namnbyte 
kommer avhandlas på en extra 
bolagsstämma den 3 mars 2021.  
Vidare har styrelsen gett ledningen i 
uppdrag att undersöka möjligheterna att 
avyttra verksamheten relaterat till 
produkter och teknisk utrustning för 
domare inom bedömningssporter. 
 
Redan innan världen drabbades av Covid-
epidemin fanns ett behov av att 
uppgradera den globala vårdapparaten. 
Det som en följd av en åldrande 
befolkning, ökande befolkningsmängd, 
generellt eftersatt underhåll samt skärpta 
miljökrav. Vi kan konstatera att allt fler når 
insikten att såväl arbetsmiljö som utsläpp 
av miljöfarliga medicinska gaser, måste 
åtgärdas. 
 
Vi är av uppfattningen att Medclair 
kommer att gynnas av denna trend. 
Bolaget har en unik position att med våra 
produkter, patent och kunskap bli en 
ledande aktör inom säker 
lustgashantering. Behovet av att 
säkerställa en trygg arbetsmiljö och 
förhindra att de miljöfarliga gaserna 
släpps ut i atmosfären är inte endast ett 
nationellt problem utan omfattar hela 
västvärlden. 
 
Vi har tydligt kommunicerat vår avsikt att 
expandera internationellt. På kort tid har 
vi etablerat kontakter i ett stort antal 
länder. Vi har under 2020 levererat 
utrustning till Tyskland, Frankrike, Holland 
och har i skrivande stund långtgående 
diskussioner med flera potentiella kunder i 
England och Skottland. Vidare har vi fått 
förfrågningar kring vår teknologi från såväl 
Nya Zeeland, Australien, Taiwan, USA och 

Kanada. Väldigt glädjande är att det anrika 
Yale University använder en av våra 
mobila destruktionsenheter. Maskinen 
ingår i en doktorsavhandling relaterat till 
användningen av N2O (lustgas). 
 
Vi har successivt ökat takten i 
verksamheten för att skapa 
förutsättningar och möjligheter att möta 
upp mot de krav som en internationell 
expansion innebär. Efter rapportperiodens 
slut har vi genomfört en riktad nyemission 
på 15 mkr och anser nu att vi har det 
kapital som krävs för att genomföra 
planerade åtgärder. Vi har på kort tid 
tecknat 3 viktiga distributionsavtal i 
Sverige, Tyskland och Benelux varav det 
senare är med ett av världens största 
gasbolag. Vidare har vi lanserat vår första 
produkt för mätning av N2O (lustgas) i 
arbetsmiljö. Mätaren är en personmätare 
som skall bäras av personal som 
kontinuerligt exponeras för N2O (lustgas). 
 
Slutligen, och kanske den enskilt viktigast 
händelsen är rekryteringen av Jannik 
Jensen som ansvarig för bolagets 
internationella expansion. Jannik, senast 
13 år på Linde Healthcare med ansvar för 
bolagets produkter avseende lustgas, tar 
med sig ovärderlig branschkunskap, klinisk 
kompetens samt ett stort internationellt 
nätverk. 
 
Sammantaget känner jag stor optimism 
inför det nya året. 
 
Mikael König, VD  
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Koncernens verksamhet 
Efter förvärv under 2020 består koncernen 
av de rörelsedrivande bolagen Spintso 
International AB och MedClair AB, samt av 
det vilande Spectra II AB, under 
namnändring till Spintso AB, till vilket 
rörelsen i moderbolaget avses överföras 
till. 
 
Spintso International AB:s verksamhet är 
inriktad på utveckling och försäljning av 
domarprodukter. Bolagets produkter är 
utvecklade i nära samarbete med SvFF och 
domare både nationellt och 
internationellt. Strategin är att sälja 
bolagets produkter via tre kanaler, 
direktförsäljning till förbund/ligor, e-
handel till slutkund och försäljning via 
distributörsnätverk till internationella 
slutkunder. 
 
Medclair AB är ett svenskt forsknings- och 
utvecklingsföretag som grundades 
2013. Bolaget utvecklar produkter och 
processer för att fånga upp, mäta och 
destruera lustgas främst inom vården. 
Medclair AB är världsledande inom säker 
användning av lustgas. Kärnan i vår 
verksamhet är utveckling av lösningar 
anpassade till kundernas behov, oavsett 
lokala regler kan Medclairs teknologi 
anpassas för kundens behov. 

Resultat och finansiell ställning 

Koncernen 
Spintso International AB förvärvade 27 
oktober 2020 100% av bolaget Medclair 
AB. Koncernens resultaträkning inkluderar 
resultat från MedClair AB från 
förvärvstidpunkten.  

Intäkter och resultat jul-dec 2020 
Nettoomsättningen ökade med 101 % till  
4,96 mkr (2,47 mkr) och bruttomarginalen 
uppgick till 66% (64%). Rörelseresultatet 
uppgick till -1,09 mkr (-0,31 mkr). Det 
motsvarar en rörelsemarginal på -22% (-
13%). Resultat före skatt blev -1,16 mkr (-
0,37 mkr). Resultat efter skatt uppgick till -
1,16 mkr (-0,37 mkr) och resultat per aktie 
uppgick till -0,04 kr (-0,04 kr). 

Intäkter och resultat jan-dec 2020 
Nettoomsättningen uppgick till 6,33 mkr 
(5,31 mkr). Bruttomarginalen uppgick till 
64% (62%). Rörelseresultatet uppgick till -
1,89 mkr, (-0,54 mkr) vilket motsvarar en 
rörelsemarginal på -30% (-10%). Resultat 
före skatt blev -1,88 mkr (-0,65 mkr). 
Resultat efter skatt uppgick till -2,01 mkr (-
0,65 mkr) och resultat per aktie uppgick 
till -0,10 kr (-0,08 kr). Det förbättrade 
resultatet kommer främst från ökade 
intäkter och kostnadsanpassning.  

Investeringar och avskrivningar  
Koncernens investeringar i materiella och 
immateriella anläggningstillgångar uppgick 
till 0,13 mkr (0,34 mkr). Avskrivningar och 
nedskrivningar uppgick under perioden till 
1,24 mkr (0,31 mkr). Koncernen har skrivit 
ner värdet på utvecklingsutgifter om 0,20 
mkr. 

Tillgångar 
Koncernens anläggningstillgångar uppgick 
per 31 december 2020 till 39,4 mkr (1,1 
mkr). Koncernens anläggningstillgångar är 
utöver goodwill (35,8 mkr) vid förvärv av 
MedClair AB, i huvudsak immateriella 
tillgångar som består av balanserade 
utvecklingsutgifter och patent relaterade 
till produktutveckling (3,6 mkr). Bolagets 
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omsättningstillgångar exklusive kassa 
uppgick till 5,50 mkr (2,16 mkr). 

 
Eget kapital  
Vid ingången av räkenskapsåret uppgick 
bolagets eget kapital till 0,6 mkr (0,7 mkr) 
och vid utgången av räkenskapsåret 
uppgick bolagets eget kapital till 39,4 mkr 
(0,6 mkr) och soliditeten uppgick till 86% 
(17%). Aktiekapitalet var 6 049 206 kr (823 
712 kr), fördelat på 60 492 057 (8 237 121) 
aktier, envar med ett kvotvärde om 0,10 
kr.  

Kassaflöde och finansiell ställning  
Kassaflödet från den löpande 
verksamheten före förändring av 
rörelsekapital uppgick för helåret till -0,77 
mkr (-0,34 mkr) och efter förändring av 
rörelsekapital till 0,17 mkr (-0,86 mkr). 
Periodens kassaflöde var 0,71 mkr (-1,03 
mkr). Likvida medel var vid periodens slut 
0,97 mkr (0,26 mkr). De kortfristiga 
skulderna uppgick till 4,88 mkr (1,42 mkr) 
och de långfristiga skulderna till 1,59 mkr 
(1,50 mkr).  

Medarbetare  
Antal anställda i koncernen var per den 31 
december 6 (3) personer. Bolaget anlitar 
konsulter för produktutveckling och övriga 
tjänster.  

Moderbolaget 
Moderbolagets nettoomsättning 2020 
uppgick till 3,96 mkr (5,31 mkr). 
Bruttomarginalen uppgick till 58% (62%). 
Rörelseresultat uppgick till -1,57 mkr (-
0,54 mkr). Resultat efter skatt uppgick till -
1,69 mkr (-0,65 mkr). Bolagets soliditet 
uppgick till 91% (17%). Bolagets likvida 

medel uppgick vid årets slut till 0,55 mkr 
(0,26 mkr).  

Spintsos aktie  
Antalet utestående aktier vid 
rapportperiodens utgång var 60 492 057 
(8 237 121). Under 2020 har aktien 
noterats som högst till 4,12 den 5 oktober 
och som lägst till 0,36 kr den 2 januari. 

De största ägarna per 31 december 2020 

Aktieägare Antal % 
Familjen Isvan Szabó 10 151 294 16,78% 
Crafoord Capital Partners AB 6 214 365 10,27% 
Masify Capital AB 6 000 002 9,92% 
Dividend Sweden AB 5 642 848 9,33% 
Tallstaden 3 620 650 5,98% 
Mikael König 3 200 000 5,29% 
Piroska Forkman 2 430 000 4,02% 
Övriga aktieägare 23 237 898 38,41% 
Totalt 60 497 057 100% 

 
Kommande rapporttillfällen  
Årsredovisning:  22/4 2021 (offentliggörande) 
Halvårsrapport:  19/8 2021 
Bokslutskommuniké: 23/2 2022 
 
Utsikter  
Bolagets tillväxtpotential är mycket stor. 
Historiskt har främst arbetsmiljö varit det 
tyngst vägande skälet för Medclairs 
kunder att investera i våra lösningar. I takt 
med att allt fler inser det faktum att 
lustgas är en mycket potent växthusgas 
ökar kundernas investeringsvilja i att säkra 
miljön med Medclairs teknologi. Lustgas är 
samtidigt en mycket viktigt medicinsk gas 
och kan tack vare Medclairs produkter 
erbjudas fler patienter och potentiellt leda 
till stora besparingar inom vårdapparaten. 
Bolaget har även sett intresse från aktörer 
som inte utgör den traditionella 
kundgruppen, något som öppnar för fler 
intäktskällor i framtiden. 
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Risker och osäkerhetsfaktorer 
Framförallt Spintsoverksamheten, men 
även Medclair, kan påverkas negativt av 
en utdragen Corona pandemi. Pandemin 
medför svårigheter att träffa kunder och 
genomföra demonstrationer etc. 

Båda bolagen har ett antal viktiga patent. 
Det medför en risk att aktörer gör intrång 
som kan innebära långa och kostsamma 
tvister.  

Väsentliga händelser under 
räkenskapsåret 

- Spintso International AB förvärvar 
Medclair AB 

- Mikael König utses till VD för 
moderbolaget 

- Jonas Lundh utses till VD för 
dotterbolaget Medclair AB 

- Ledande befattningshavare köper 
aktier i bolaget för 5,1 mkr 

- Medclair lanserar ny version av sin 
mobila enhet för 
lustgasdestruktion 

- Erhåller patent i Kanada för ED, 
Exhalation Device 

 

 

 

 

 

 

 

 

Väsentliga händelser efter 
rapportperiodens utgång 

- Genomför riktad nyemission om 15 
mkr 

- Styrelsen föreslår namnbyte till 
Medclair Invest AB (Publ) 

- Kommunicerar strategisk 
inriktningsförändring mot 
medicinteknik  

- Kommunicerar avsikten att 
undersöka möjligheten att avyttra 
verksamheten inriktad mot 
produkter för domare inom 
bedömningssporter 

- Rekryterar Jannik Jensen som 
ansvarig för bolaget internationella 
expansion 

- MedClair tecknar strategiska 
distributionsavtal 

- Medclair lanserar lustgasmätare 
för sjukhuspersonal 

- Medclair erhåller patent i USA för 
ED, Exhalation Device 

- Genombrott i UK, MedClair 
levererar testinstallationer till två 
sjukhus i England. 
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Notera  
Denna information är sådan som Spintso 
International AB är skyldigt att 
offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. 
Informationen lämnades, genom VD´s 
försorg, för offentliggörande 23 februari 
2021 kl. 08.30.  

 

 

Rapporten har inte varit föremål för 
granskning av bolagets revisorer.  

Stockholm 23 februari 2021 Spintso 
international AB (publ) 

Mikael König, VD 

För ytterligare information vänligen 
kontakta: 

Mikael König, VD, Spintso International 
AB, Tfn: 070 – 486 17 98, 
mikael.konig@medclair.se 
 

 Redovisningsprinciper  
Denna rapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen (ÅRL) och BFNAR 2012:1 
(K3). Tillämpade redovisningsprinciper är desamma som i senaste årsredovisningen.  
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Koncernens resultaträkning 
 

Koncern 
JUL-DEC JUL-DEC JAN-DEC JAN-DEC 

2020 2019 2020 2019 
6 mån 6 mån 12 mån  12 mån  

RESULTATRÄKNING, KKR       
Nettoomsättning 4 957 2 466 6 334 5 309 
Aktiverat eget arbete för räkning 70 164 174 270 
Övriga rörelseintäkter 265 10 472 10 
Råvaror och förnödenheter -585 0 -585 0 
Handelsvaror -1 094 -881 -1 664 -1 997 
Övriga externa kostnader -1 682 -720 -2 140 -1 539 
Personalkostnader -1 907 -1 241 -3 247 -2 283 
Avskrivningar och nedskrivningar av 
materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 

-1 114 -109 -1 239 -306 

Rörelseresultat -1 090 -311 -1 895 -536 
Finansiella poster -70 -59 -114 -110 
Skatt 0 0 0 0 
Periodens resultat -1 160 -370 -2 009 -645 
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Koncernens balansräkning 
 

Koncern 
31-dec 31-dec 

2020 2019 
    

BALANSRÄKNING, KKR    
     
Anläggningstillgångar    
Immateriella anläggningstillgångar 39 402 1 106 
Materiella anläggningstillgångar 33 0 
Summa anläggningstillgångar 39 435 1 106 
     
Omsättningstillgångar    
Varulager mm 2 270 1 687 
Kundfordringar 2 467 470 
Övriga fordringar 648 0 
Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader 120 0 
Kassa och bank 972 257 
Summa omsättningstillgångar 6 477 2 414 
     
Summa tillgångar 45 912 3 520 
     
Eget kapital 39 437 609 
     
Långfristiga skulder    
Skulder till kreditinstitut 1 591 1 495 
Summa långfristiga skulder 1 591 1 495 
     
Kortfristiga skulder    
Skulder till kreditinstitut 230 627 
Leverantörsskulder 1 399 113 
Skatteskulder 579 55 
Övriga skulder 498 146 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 178 475 
Summa kortfristiga skulder 4 884 1 416 
     
Summa eget kapital och skulder 45 912 3 520 
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Koncernens eget kapital 
 

Koncern 
31-dec 31-dec 

2020 2019 
    

Förändring eget kapital, KKR    
Ingående eget kapital 609 697 
Aktieägartillskott 0 557 
Nyemission 40 837 0 
Periodens resultat -2 009 -645 
Summa eget kapital 39 437 609 

 
 
Koncernens kassaflöde 
 

Koncern 
JUL-DEC JUL-DEC JAN-DEC JAN-DEC 

2020 2019 2020 2019 
6 mån 6 mån 12 mån  12 mån  

KASSAFLÖDE, KKR       
        
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -1 160 -370 -2 009 -646 
Ej kassaflödespåverkande poster 1 114 109 1 239 306 
        
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital -46 -261 -770 -340 
Förändring rörelsekapital 309 309 945 -517 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 263 48 175 -857 
        
Investeringsverksamheten 111 -163 7 -270 
        
Finansieringsverksamheten -300 -384 533 97 
        
Summa kassaflöde 74 -499 715 -1 030 
        
Likvida medel vid periodens början 898 756 257 1 287 
Likvida medel vid periodens slut 972 257 972 257 
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Moderbolagets resultaträkning 
 
 

Moderbolag 
JUL-DEC JUL-DEC JAN-DEC JAN-DEC 

2020 2019 2020 2019 
6 mån 6 mån 12 mån  12 mån  

RESULTATRÄKNING, KKR       
Nettoomsättning 2 585 2 466 3 962 5 309 
Aktiverat eget arbete för räkning 70 164 174 270 
Övriga rörelseintäkter 256 10 463 10 
Handelsvaror -1 094 -881 -1 664 -1 997 
Övriga externa kostnader -764 -720 -1 222 -1539 
Personalkostnader -1 480 -1 241 -2 820 -2 283 
Avskrivningar och nedskrivningar av 
materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 

-341 -109 -466 -306 

Rörelseresultat -768 -311 -1 573 -536 
Finansiella poster -71 -59 -115 -110 
Skatt 0 0 0 0 
Periodens resultat -839 -370 -1 688 -645 
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Moderbolagets balansräkning 
 

Moderbolag 
31-dec 31-dec 

2020 2019 
    

BALANSRÄKNING, KKR    
     
Anläggningstillgångar    
Immateriella anläggningstillgångar 814 1 106 
Materiella anläggningstillgångar 0 0 
Andelar i dotterföretag 40 029 0 
Summa anläggningstillgångar 40 843 1 106 
     
Omsättningstillgångar    
Varulager mm 1 575 1 687 
Fordringar koncernföretag 206 0 
Kundfordringar 190 470 
Övriga fordringar 245 0 
Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader 69 0 
Kassa och bank 552 257 
Summa omsättningstillgångar 2 837 2 414 
     
Summa tillgångar 43 680 3 520 
     
Eget kapital 39 758 609 
     
Långfristiga skulder    
Skulder till kreditinstitut 1 591 1 495 
Summa långfristiga skulder 1 591 1 495 
     
Kortfristiga skulder    
Skulder till kreditinstitut 230 627 
Leverantörsskulder 491 113 
Skatteskulder 573 55 
Övriga skulder 95 146 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 942 475 
Summa kortfristiga skulder 2 331 1 416 
     
Summa eget kapital och skulder 43 680 3 520 
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Moderbolagets eget kapital 
 

Moderbolag 
31-dec 31-dec 

2020 2019 
    

Förändring eget kapital, KKR    
Ingående eget kapital 609 697 
Aktieägartillskott 0 557 
Nyemission 40 837 0 
Periodens resultat -1 688 -645 
Summa eget kapital 39 758 609 

 
 
Moderbolagets kassaflöde 
 

Moderbolaget 
JUL-DEC JUL-DEC JAN-DEC JAN-DEC 

2020 2019 2020 2019 
6 mån 6 mån 12 mån  12 mån  

KASSAFLÖDE, KKR       
        
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -839 -370 -1 688 -645 
Ej kassaflödespåverkande poster 341 109 466 305 
        
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital -498 -261 -1 222 -340 
Förändring rörelsekapital 484 309 1 120 -517 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -14 48 -102 -857 
        
Investeringsverksamheten -32 -163 -136 -270 
        
Finansieringsverksamheten -300 -384 533 97 
        
Summa kassaflöde -346 -499 295 -1 030 
        
Likvida medel vid periodens början 898 756 257 1 287 
Likvida medel vid periodens slut 552 257 552 257 

 
 


