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Biotech-IgG

Delårsrapport 1 Januari - 30 Juni 2010
Finansiell information
•
•
•
•

Nettoomsättning i koncernen uppgick till 7 178 tkr (9 121 tkr), varav moderbolaget utgjorde 370 tkr (68 tkr)
Rörelseresultatet före skatt för perioden uppgick til -2 929 tkr (-1 472 tkr), varav moderbolaget utgjorde -3 117 tkr (-3 004 tkr).
Periodens resultat efter skatt i koncernen uppgick till -3 009 tkr (-1 863 tkr), varav moderbolaget utgjorde -3 117 tkr (-3 004 tkr).
Resultat per aktie1) uppgick till -0.41 kr (-0.36 kr).

Väsentliga händelser under perioden april till juni 2010
•
•
•
•
•
•

SIRE instrument levererade för evaluering till Finland, Schweitz, USA (andra sålda instrumentet)
Ordrar erhållna från Singapore/Malaysia, Storbritannien och Nya Zealand (evaluering av instrument och försäljning av reagens)
Nyemission med företräde för aktieägare Mars 1-15 tillförde 2.3 MSEK före emissionskostnader
Ny VD från och med 28 juni 2010
Chemel bytte lista från NGM Equity till AktieTorget
Årsstämman ägde rum den 26 april 2010

Väsentliga händelser efter periodens utgång
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kassaflödet per kvartal förbättrat med 462 tkr vid årskiftet efter avslutat konkursförfarande i ett
tidigare dotterbolag till Ajust Holding A/S
Första instrumenten levererade för evaluering till Nya Zealand, Singapore/Malaysia, BeNeLux
samt Sydkorea (sålt)
Kostnadsbesparingspolicy implementerad för att snabbare nå lönsamhet förväntas spara
0.7MSEK per kvartal från och med Q4
Omstrukturering av organisationen i syfte att effektivisera produktionen och reducera FoU kostnader
Första produktträning hållen för distributören för USA/Kanada
Intressebolaget Raytest Nordic AB stängs ner i effektiviserings- och kostnadsbesparingssyfte
Nyemission Juni 20-Juli 9 tillförde 1.4 MSEK före emissionskostnader
Non-exklusiv distributör utnämnd för Tyskland och Ôsterrike
Ett leverantörsavtal har sagts upp men ersättningsteknologier har redan identifierats

Chemel tillhandahåller utrustning och applikationer för mätning av ämneshalter vid odling av mikroorganismer
inom bioprocessindustri och till livsmedelsindustrin. Säljorganisationen Biotech-IgG är leverantör av produkter
för forskning, rutin- och processapplikationer för livsmedels- och BioTek-industrin samt immundiagnostik för t ex
sjukhus för att upptäcka sjukdomstillstånd.
Vision
Chemel skall genom egen försäljning i Sverige, England och Danmark bli ledande inom sina verksamhetsområden med
tyngdpunkt på analysprodukter för BioTek- och läkemedelsindustrin. Övriga marknader skall primärt byggas upp genom
distribution eller förvärv.

1)

Resultat per aktie avser resultat hänforligt till moderbolagets aktieägare
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VDs kommentar
Det är aldrig lätt att kommentera någon annans arbete,
men detta är ett sådant tillfälle där omständigheterna
ger att den nya VDn ger sitt utlåtande om sin föregångares uppnådda prestation. Då jag tillträdde som VD för
Chemel koncernen med endast två dagar kvar av Q2, är
min direkta påverkan av gruppens resultat för årets två
första kvartal synnerligen begränsad.
Jag vill ändå göra ett försök att analysera och kommentera de siffror vi har, och använda dem för att bana
väg för de otvivelaktigt ljusare rapporter jag kommer att
ge framöver, med start från Q3. Ett faktum man inte kan
bortse ifrån är att affärsområden såväl som företag
cykliskt tar sig igenom toppar såväl som dalar.
Då jag ser på siffrorna för de gångna sex månaderna får
jag en positiv bekräftelse av min uppfattning att en sund
organisation för Försäljning och Marknadsföring kan bidra till att dra runt en betydligt tyngre organisation för Forskning och Utveckling samt för Produktion, vilka sakta
men säkert växer i omsättning även om de fortfarande
är alltför kostsamma i förhållande till vad de inbringar.
Det verkar vara oundvikligt att skära i kostnaderna för
moderbolaget. Jag räknar med att spara ca. 725 tkr i
kvartalet från och med September. Genom att uppnå balans i resultaten för Chemel AB, vilket är
något vi alla kämpar hårdare än
någonsin för, så är vi så gott som
garanterade balans för gruppen
som helhet.
Försäljning under Q1 och Q2
Chemelkoncernen fortsätter att
generera en stabil omsättning, 7
178 tkr för januari till och med juni 2010 (jämfört med 9
121 tkr för samma period 2009). Denna nedgång beror
främst på en minskad efterfrågan till följd av 2009 års
finanskris, men även förlusten av kontraktet med en av
de större leverantörerna inom immunodiagnostik den
31:e december 2009 är en bidragande orsak. Nya leverantörer har fyllt upp tomrummet, men ännu har dessa
produkter inte kunnat generera samma betydande intäkter. Då man ser betydelsen av försäljningen inom Diagnostics-området för hela gruppens omsättning (f.n. 58%
av den totala omsättningen, se sida 13 för detaljer)
förstår man att det gör en väldig skillnad när en leverantör bestämmer sig för att sälja direkt i ett område så
lönsamt som vårt.
Växande svensk verksamhet
Moderbolagets bidrag till omsättningen låg på 370 tkr
(68 tkr). Det engagemang som försäljningsgruppen åtog
sig vid årsstämman i april 2009 verkar otvivelaktigt ha
betalat sig, och det går nu att se en ökning med 544%
för de svenska försäljningssiffrorna sedan den 30 juni
2009. Försäljningen av externa produkter står fort-
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farande för 70% av moderbolagets nettoomsättning
medan försäljningen av Chemels instrument, SIRE® Bio
Laboratory System, försenades under Q1 till följd av tekniska problem. FoU-gruppen lade ner mycket tid och
stora investeringar för att strömlinjeforma och uppnå
perfektion för produktionsrelaterade rutiner, samt för att
placera ut fyra SIRE® instrument under Q2 samt ytterligare tre under Q3, för att slutligen kunna bevisa att de
tekniska svårigheterna under Q1 var förbi, liksom att det
nyligen etablerade distributionsnätverket för instrumentet äntligen börjat få upp ångan.
Den extra insats som gjordes av försäljningsorganisationen för att kunna träna upp säljkåren på den svenska
marknaden kan också vara en bidragande orsak till minskningen i omsättning inom andra områden.
Kapitaltillskott
En nyemission genomfördes under Q1 2010 för att
täcka de kapitalbehov, 3 Mkr, som moderbolaget förväntas ha fram till slutet av året. Detta inbringade 2,1 Mkr
efter att alla kostnader dragits ifrån. Även om detta var
ett välkommet bidrag täckte det dessvärre inte behoven
av kapital för hela året, varför styrelsen i maj fattade
beslut om ytterligare en nyemission, vilken löpte från
den 28:e juni till 9:e juli 2010.
Styrelsen anser nu det kapital
som har inkommit (1,4 Mkr före
emissionskostnader) vara tillräckligt för att täcka organisationens omedelbara behov av
likvida medel.
Vi är mycket glada att se att,
trots att vår nyemission tog
plats mitt under den svenska
semesterperioden, många av
våra aktieägare fortfarande ser potentialen i vår verksamhet och väljer att ge oss fortsatt förtroende.
Ytterligare nedskärningar
Med tanke på de positiva signaler vi får från försäljningen av Chemels egna produkter väljer styrelsen nu att
fortsätta att bevaka bolagets finansiella situation samt
att vidta åtgärder som syftar till att säkerställa kassaflödet såväl som att uppnå lönsamhet.
Bättre balans i produktportföljen
Vi håller för närvarande på att utveckla nya produkter för
immunoglobulinanalyser baserat på det OEM-avtal som
skrevs med Life Assays AB under Q1.
Vi har också gått in i den sista fasen på väg mot en
kommersiell lansering av våra nya Vitamin C-, Metanol/
Etanol-, Väteperoxid- och Maltos-analyser. Vi förväntar
oss även att kunna lansera en IgG-analys på Biotechnica i oktober 2010, för vilken det redan finns en stor
efterfrågan.
Utöver detta har samarbetet med University College i
London, för utvecklandet av ett arsenit-kit, vilket påbör-

jades under Q1, nyligen bekräftats genom att avtalet officiellt skrivits under. Genom att utöka vår egen produktportfölj sprider vi inte bara riskerna utan ökar också vinsten och omsättningen för koncernen.
Bibehållen lönsamhet
Vi strävar efter lönsamhet i alla delar av vår verksamhet
inom en överskådlig framtid, liksom såväl tillväxt som
utveckling för företaget.
Med vår nya strikta kostnadsbesparande filosofi, ökade
säljvolymer och en mer komplett egen produktportfölj, är
vi säkra på att trenden kommer att vända vid slutet av
2010 och att 2011 kommer att vara året då koncernen
börjar visa lönsamhet.
Möte med marknaden
Från min första dag som ny VD och koncernchef har jag prioriterat att träffa våra affärspartners och aktieägare.
Vårt första steg i denna riktning var fyra “Möt Chemel” tillfällen mellan 28-30 juni för att presentera våra aktiviteter och
framtida planer och för tt ge våra aktieägare färsk och uppdaterad information. Mötena ledde till mycket givande och
tankeväckande diskussioner och vi har redan börjat sätta
några av dessa idéer i verket som genererades tillsammans
med några av de mera entusiastiska deltagarna, till vilka vi
vill uttrycka vår djupa tacksamhet. Vi har genuint uppskattat
att höra era idéer och även viss kritik, som vi har tagit till oss,
då vi har presenterat våra mål och framtida planer.
Ledningsteamet planerar redan nästa runda “Möt Chemel”
tillfällen, så håll utkik efter mer detaljerad information om detta under nyhetssektionen på vår hemsida.

Lund, Augusti 2010
Sara Jensen
Koncern VD, Chemel AB

Biotech-IgG
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Koncernens utveckling
Verksamheten
Distributionsnätverket för av Chemelkoncernens egna
produktserie SIRE® Bio Laboratory Systems har under
andra kvartalet fortsatt utvecklas. Det inkluderar nu
Storbritannien, USA/Kanada, Nya Zeeland, Finland,
Schweiz, Korea, Singapore och Malaysia.
I Q2 har Chemel AB dessutom bytt lista från NGM Equity till AktieTorget av besparingsskäl.
Nettoomsättning och resultat
Chemelkoncernens nettoomsättning för perioden 201001-01 - 2010-06-30 blev 7 178 tkr (9 121 tkr) med ett
resultat på -3571 tkr (-1 807 tkr) . Av resutlatet bidrog
dotterbolagen med 195 tkr. Resultatförsämringen
är orsakad av en nedgång i försäljningen till följd av
2009 finanskrisen samt att ersättare till en av leverantörerna av externa produkter vars avtal upphörde med utgången av 2009 (se detaljer, sid 4). En lämplig ersättare
har inte identifierats ännu.
Från och med Q1 2010 redovisar Chemelkoncernen
även försäljning och omkostnader uppdelat på de tre
produktområdena Diagnostik, Bioteknik och Instrument,
se även sid 13 för detaljerad information. Diagnostikområdet är det i dagsläget största området och
bidrog till 58% av koncernens försäljning. Bioteknik- och
Instrumentgrenarna bidrog med 11% respektive 28% av
koncernens försäljning.
Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick under perioden till -2 027
tkr (-2 295 tkr). Periodens kassaflöde -200 tkr.
Likvida medel
Vid periodens slut uppgick kassa och bank i koncernen
till 319 tkr.
Närstående transaktioner
De närstående företagstransaktionerna inkluderar
konsultkostnader för utveckling av Chemelkoncernens interna produktportfölj för totalt 88 tkr (European
Institute of Science AB) samt inkomster från underhåll
av laboratorieutrustning för totalt 20 tkr (LifeAssays) .
Skulden till Ajust Holding A/S, som uppkom i samband
med förvärvet av Ajust Holding A/S verksamhet (tidigare
Biotech-IgG A/S), uppgår till 650 tkr. Biotech IgG har en
fodran på 1 484 tkr på Ajust Holding A/S.
Varken någon av styrelseledamöterna i Chemel,
ledningsgruppens medlemmar eller revisorerna har,
direkt eller indirekt, deltagit i några ovanliga affärstransaktioner under förra eller nuvarande räkenskapsår.
Chemelkoncernen har inte utfärdat lån, garantier eller
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personlig borgen till förmån för någon styrelseledamot,
medlem av ledningsgrupp eller revisor i Chemel AB
som inte har nämnts i denna rapport eller i någon av de
tidigare.
Chemelkoncernen har inte ingått några avtal med
medlemmar av förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan
sedan transaktionens ingående.
Framtida utveckling
Koncernens mål för 2010 är att öka försäljningsvolymerna för att tillsammans med drastiskt minskade kostnader
nå ekonomisk balans och förbättra kassaflödet under
slutet av året. Vi förväntar oss att nätverkseffekten
skapad av det nya distributionsnätet i Europa, Asien och
Nordamerika positivt kommer att påverka omsättningen
från Q4.
Personal
Antal anställda inom koncernen uppgick vid periodens
utgång till 6 stycken.

Moderbolaget
Aktiekapital
Aktiekapitalet uppgick den 31 mars 2010 till 7 982
Mkr inklusive nyemission under registrering (4
439 Mkr). Antalet aktier i Chemel AB uppgick vid
rapporteringsperiodens utgång till 7 981 828 aktier
inklusive aktier under registrering. För motsvarande
period 2009 uppgick aktierna till 4 439 888 aktier.
Chemel ABs aktie (fr.o.m. 2009-04-22 CHEM B med
ISIN-kod SE0002837955) är sedan 3 maj 2010 listad på
AktieTorget. En handelspost omfattar 1000 aktier.

Ägarstruktur
Aktieägare 30/06/2010

Antal aktier
[B-Series]

Röster
[%]

Ajust Holding A/S

687 798

8.6

European Institute of
Science AB

651 400

8.2

Björn Wolrath

334 500

4.2

Dario Kriz

268 425

3.4

58 950

0.7

5 980 755

74.9

74.9

7 981 828

100

100

Margareta Pené
Övriga (ca 2600 st)
<3%
I allt

Aktie
kapital
[%]
8.6
8.2

4.2
3.4
0.7

*Alistair Hurst äger 100% av aktierna i Ajust Holding A/S
Resultat
Moderbolagets resultat för perioden uppgår till-3 117 tkr
(-3 004). De besparingsåtgärder som inletts
under Q1 och implementareades från slutetb av Q2
hade vid tidpunkten för periodens utgång inte
hunnit vinna sådan kraft att de hunnit påverka resultatet
i nämvärd omfattning. Omsättningen uppgår till 370 tkr
(68 tkr). Under perioden har bolaget sålt 4 SIRE®
Bio Laboratory Systems, varav 3 i Q2. Periodens
försäljning härrör främst från externa produkter (70%).
Nyemission
Under Q1 2010 genomfördes en nyemission för att
täcka det uppskattade kapitalbehovet för moderbolaget.
Detta inbringade 2,1 Mkr efter att alla kostnader dragits
ifrån. Även om detta var ett välkommet bidrag täckte det
dessvärre inte behoven av kapital för hela året, varför
styrelsen i maj fattade beslut om ytterligare en nyemission, vilken löpte från den 28:e juni till 9:e juli 2010.
Teckningsgraden i emissionen uppgick till 35 procent.
Koncernen tillförs därmed genom nyemissionen 1,4
MSEK före emissionskostnader som förväntas uppgå till
ca 300 tSEK. Styrelsen
����������������������������������������
bedömer att det tecknade kapi-

talet är tillräckligt för att täcka bolagets omedelbara likviditetsbehov. Det är glädjande att trots semesterperioden många av våra befintliga aktieägare ser potentialen i oss och valde att teckna i nyemissionen.
Investeringar
Investeringarna under perioden uppgår till totalt
120 tkr i patent och avser moderbolaget. De finansiella
tillgångarna uppgick per 2010-06-30 till 6 242 tkr och
är fördelade på 797 tkr i aktieinnehav i Biotech-IgG
A/S, Biotech-IgG (UK) Ltd och Raytest Nordic AB samt
fordran på dotterbolaget Biotech-IgG A/S.
Chemel AB har sedan 2009-12-31 och fram till upprättandet av denna rapport inte gjort några pågående
eller framtida investeringar som det inte har gjorts klara
åtaganden om.
Väsentliga avtal
Chemel AB har 2009-04-01 ingått ett avtal med Ajust
Holding A/S om förvärv av tillgångarna i Ajust Holding
A/S. Chemel AB erhöll enligt avtal bestämmande
inflytande över verksamheten redan 1 januari 2009. För
att Alistair Hurst, i egenskap av VD för Ajust Holding A/S
samt VD för Chemel ABs dotterbolag Biotech-IgG A/S,
intressen skall sammanfalla med Chemelkoncernens
intressen har förvärvet av Ajust Holding A/S tillgångar
lagts upp på ett sådant sätt att Alistair Hursts intressen
endast ligger i moderbolaget Chemel AB. Vidare har
konkurrensförbudsavtal upprättats med både Ajust
Holding A/S och Alistair Hurst.
Ett avtal finns med det Tjeckiska bolaget BVT
Technologies (CZ) om produktion av Chemels reagens
till SIRE® Bio Laboratory Systems.
Konsultavtal finns mellan Chemel AB och European
Institute of Science AB avseende utveckling av Bolagets
produkter.
Chemel AB har tecknat ett OEM-licensavtal med
LifeAssays AB om utveckling, produktion och försäljning
av reagens för haltbestämnning av immunoglobulin G i
industriella applikationer med LifeAssays Reader® och
kringutrustning.
Dotterbolaget Biotech-IgG A/S har ett antal avtal med
leverantörer för distribution av externa produkter.
Personal
Antalet anställda vid periodens utgång uppgick i
moderbolaget till 4 personer.
I övrigt hänvisas till uppgifter för koncernen.
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Chemelkoncernen
Chemel AB tillhandahåller utrustning och applikationer för mätning av ämneshalter vid odling av
mikroorganismer inom biotek-, läkemedelsindustri och till livsmedelsindustrin. Koncernen erbjuder också
kompletterande produkter för forskning, rutin- och processapplikationer för ovan nämnda kundgrupper
samt för tex sjukhus för att upptäcka sjukdomstillstånd.
Vision
Chemelkoncernen skall genom egen försäljning i Sverige, Danmark och Storbritannien bli ledande inom
sina
verksamhetsområden med tyngdpunkt på analysprodukter för livsmedels-, BioTek- och
läkemedelsindustrin. Övriga arknader skall primärt byggas upp genom distributions- och licenspartners
eller genom förvärv.

Dotterbolag:

Intressebolag:

Biotech-IgG A/S
Biotech-IgG A/S är en internationell ISO
9001:2008-certifierad leverantör av produkter för
forskning, rutin- och processapplikationer inom
bioteknik
och immundiagnostik. Kunderna återfinns inom
sjukhus,
vårdcentraler, akademisk och kommersiell
forskning
och utveckling samt industrin, bl.a. läkemedel- och
bioprocessindustrierna.

Raytest Nordic AB
Ägt till 49% av Chemel, agerar Raytest Nordic AB
på den svenska marknaden med produkter för
bildgenerering och bildanalys, PET ligandsyntes
system samt radiokromatografiska detektorer.
*Intressebolaget Raytest Nordic AB stängs ner
i effektiviserings- och kostnadsbesparingssyfte.
Raytests produkter kommer även i fortsättningen
att vara tillgängliga genom Biotech-IgG A/S.

Biotech-IgG (UK) Ltd.
Ett helägt dotterbolag som främst täcker
Storbritannien
och Irland för Chemelkoncernens portfölj av
produkter
och service.

Mer information om dotterbolagens produkter finns
på www.biotech-igg.com
Dotterbolagen och intressebolaget har under
perioden tillsammans sysselsatt 5 personer, varav
3 är anställda.

Chemel AB (publ.)
Försäljning SE - FoU
Moderbolag

Biotech-IgG Ltd
Försäljning UK/EIRE
100%

8

Biotech-IgG A/S
Logistikcentrum
Försäljning Norden/EU
100%

Raytest Nordic AB (SE)
Försäljning SE
49%

Riskfaktorer
En investering i Chemel AB innebär betydande risker. Bolaget befinner
sig i ett tidigt skede av sin utveckling, vilket innebär att risken är
hög såväl tekniskt, affärsmässigt som finansiellt. En investering i
Chemel AB medför såväl hög risknivå som hög förtjänstnivå, vilket
kan innebära goda förtjänstmöjligheter vid en positiv utveckling,
men den kan också vid negativ utveckling innebära att hela det
investerade kapitalet förloras. Varje investerare måste själv bilda sig en
uppfattning om bolagets möjligheter och risker. Följande faktorer, som
inte framställs i någon prioritetsordning och heller inte gör anspråk
på att vara heltäckande, bör övervägas noga vid en utvärdering av
bolaget. Vid osäkerhet gällande riskbedömning bör råd inhämtas från
kvalificerade rådgivare.
Tidigt utvecklingsstadium
Chemel ABs produkter inom SIRE Bio Laboratory Systems konceptet
kräver ytterligare aktiviteter, bla marknads- och försäljningsaktiviteter,
innan betydande försäljningsintäkter kan förväntas. Det finns ingen
garanti för att utfallet av sådana aktiviteter kommer att bli positivt eller
att produkterna kommer att tas väl emot på marknaden. En ytterligare
risk är att potentiella satsningar innebärande förvärv eller uppbyggnad
av en marknadsorganisation inte lyckas och att prognosticerade resultat inte uppnås. Chemels produkter inom MedTekområdet kräver
ytterligare aktiviteter inom utveckling, godkännande och ceritfieringar.
Det är förenat med stora kostnader att få MedTek produkter godkända.
Dessa kostnader kommer inte att kunna återvinnas om produkten inte
uppnår uppsatta kvalitetskrav.
Forskning och utveckling
Även om de resultat som hittills kommit fram är mycket lovande när
det gäller detektering av små molekyler kan det inte garanteras att utfallet av bolagets fortsatta forskning och utveckling inom proteinanalys
kommer att vara positiv. Dessutom kan andra bolag utveckla metoder
som visar sig vara överlägsna Chemels. I båda fallen skulle detta inverka negativt på bolagets möjligheter att generera framtida intäkter.
Konkurrenter
De laboratorieanalys- och medicintekniska områdena utvecklas snabbt
och antas fortsätta göra så. Andra företag forskar och utvecklar analysinstrument som kan komma att konkurrera med Chemel koncernens
produkter. Vissa av dessa företag både inom och utanför Sverige har
avsevärt större resurser och längre verksamhetshistorik än Chemel
koncernen. Uppkomsten av konkurrerande produkter som idag är
okända kan innebära en förlust av förväntade framtida marknadsandelar. Konkurrerande produkter kan också störa etableringen av
viktiga strategiska allianser med något eller några av de företag som
utvecklar analysinstrument. Rätt timing kan vara helt avgörande för
denna produkts genomslagskraft.
Distributionskanal
Det kan inte garanteras att förvärvet av Biotech-IgG A/S kan utvecklas
enligt plan. Det kan heller inte uteslutas att risken finns att Chemels
verksamhet och likviditet kan komma att påverkas negativt.

Beroende av nyckelpersoner
Chemelkoncernen är beroende av ett fåtal nyckelpersoner. Bolagets framtida utveckling beror i hög grad på förmågan att attrahera och behålla kompetent personal. Om
någon eller några av dessa nyckelpersoner skulle lämna
Chemel koncernen, skulle detta kunna få en negativ effekt på bolagets
möjligheter att nå sina planerade utvecklingsmål.

Finansiella risker
Framtida kapitalbehov
Såväl storleken som tidpunkten för Chemels koncernens framtida kapitalbehov beror bland annat på möjligheterna att gå in i partnerskap
och/eller licensavtal, framgångar i forskningsprojekt, försäljning, både
externt och internt, testning av produkten samt erhållande av nödvändiga godkännande från myndigheter av patent och produkter. Bolaget
kan behöva genomföra framtida nyemissioner. Det finns inga garantier
för att nytt kapital, om behov uppstår, kan anskaffas eller att det kan
anskaffas på för befintliga aktieägare fördelaktiga villkor.
Valutarisk
I dagsläget har Chemel koncernen främst affärsverksamhet inom
Sverige och övrigaSkandinavien, Storbritannien och till viss del EU.
I en framtid kan antalet länder som Chemel koncernen är verksamt i
komma att utökas med ökad exponering för fluktuationer i olika valutor och en ökad risk för påverkan av Bolagets finansiella ställning.
Kreditrisk
Chemel ABs huvudsakliga finansiella tillgångar är placerade i bank
varför kreditrisken är mycket begränsad.

Aktie- och aktiemarknadsrelaterade risker
Aktiens likviditet och kurs
Chemels aktier är noterade på den av Finansinspektionen övervakade
börsen NGM. Kursen påverkas av ett antal olika omvärldsfaktorer. Eftersom avståndet mellan köp- och säljkurs varierar från tid till annan
finns ingen garanti att aktier som förvärvats  kan säljas på för innehavaren acceptabla nivåer vid varje given tidpunkt.
Ägare med betydande inflytande
Efter fullföljande av eventuella Erbjudanden, på samma sätt som innan erbjudanden, kommer ett fåtal av Bolagets aktieägare troligen
att tillsammans äga en väsentlig andel av samtliga utestående aktier.
Följaktligen har dessa aktieägare möjlighet att utöva inflytande på alla
ärenden som kräver godkännande av aktieägarna.

Immateriella rättigheter
Eftersom Chemel ABs patentskydd är fördelat på olika patentfamiljer och dessa har begränsats till vissa geografiska områden kan
konkurrenter lansera produkter som bygger på liknande teknik på
de marknader som inte skyddas av befintliga patent. Bolaget avser
dock att driva en fortsatt aktiv patentstrategi för vidareutveckling av
patentskydd för existerande samt nyutvecklade produkter. Värdet av
Chemel är delvis beroende av förmågan att erhålla och försvara patent och andra immateriella rättigheter. Det finns ingen garanti för att
patenten kommer att ge tillräckligt skydd eller att de inte kommer att
kringgås av andra.
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Övrig information
Redovisningsprinciper

Ekonomisk information för år 2010

Koncernredovisningen upprättas i enlighet
med International Financial Reporting
Standards, IFRS. Delårsrapporten är upprättad i
överensstämmelse med IAS 34, Interim Financial
Reporting, och för moderbolaget i enlighet med
Årsredovisningslagen och rådet för finansiell
rapportering RFR 2.1 Redovisning för juridiska
personer. Delårsrapporten har i övrigt upprättats
i enlighet med samma redovisningsprinciper
och beräkningsmetoder som framgår av
årsredovisningen 2008.

Delårsrapport Q3: 26 November 2010
Bokslutskommuniké Q4: 25 februari 2010
Årsredovisning 2010: 1 april 2011
Delårsrapport Q1 2011: 14 april 2011
Årsstämma 2011: 15 april 2011

Utdelning
Årsstämman den 26 april beslutade att ingen
utdelning ska ske för 2009.

Uppgifter om bolaget
Chemel AB (publ) 556529-6224.
Huvudkontor:
IDEON Science Park
Delta 6, Scheelevägen 19, F:2
SE 223 70 Lund, Sweden
Tel +46 (0)46 286 45 00
Fax +46 (0)46 286 45 45
www.chemel.com

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av
moderbolaget och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Chemel AB (publ)
Lund, 27 augusti 2009
Dario Kriz
			
Styrelseordförande 			
					

Margareta Krook		
R&D Manager 		
styrelseledamot

Jan-Olof Lundin
Styrelseledamot

Margareta Pené			
Styrelseledamot 			

Edvard Skodic			
Styrelseledamot		

Jonathan Phillips
Styrelseledamot
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Ekonomisk redovisning, koncernen
Resultaträkning, koncernen (tkr)
Nettoomsättning

Jan-Juni
2010

Jan-Juni
2009

7 178

9 121

Förändring lager av produkter i arbete, färdiga
varor och påg. arbete för annans räkning
Övriga rörelseintäkter

Q2 2010 Q2 2009
2 881

3 846

-1

-1

25

33

25

33

Råvaror och förnödenheter

-4 160

-4 055

-1 717

-1 439

Övriga externa kostnader

-3 819

-4 368

-2 082

-2 372

Personalkostnader

-2 000

-2 089

-1 110

-724

-146

-113

-72

-59

-2 922

-1 472

-2 076

-716

Rörelsens kostnader

Av/nedskrivningar av materiella/immateriella
anläggningstillgångar
Rörelseresultat
Finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Skatt
Periodens resultat

7

-54

-3

-27

-2929

-1 526

-2 079

-743

-80

-337

-80

-337

-3 009

- 1 863

- 2 159

-1 080

-489

56

-90

56

övr totala kostnader
Valutadifferens på fordran som utgör del av
nettoinvestering i det danska dotterbolaget
Omräkningsdifferenser
Totalresultat

-73

-65

-3 571

-1 807

-2 314

-1 024

-0.41

-0.36

-0.27

-0.19

Genomsnittligt antal aktier

7 425 942

5 168 906

7 612 517

5 591 350

Antal aktier vid periodens slut

7 981 828

7 078 514

1 981 828

7 078 514

Resultat per aktie

Balansräkning, koncernen (tkr)

30 Juni 2010

30 Juni 2009

Dec 31, 2009

Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Varumärken
Koncessioner, patent och likn. rättigheter
Goodwill

254

363

295

344

360

308

3 995

4 480

4 264

291

364

297

Materiella anläggningstillgångar
inventarier, verktyg, installationer
Finansiella tillgångar
Summa anläggningstillgångar

89

93

92

4 973

5 660

5 256

876

608

915

3 117

2 601

2 185

49

268

245

1 755

1 909

1 737

121

167

180

Omsättningstillgångar
Varulager
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader, uppl. intäkter
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

320

5 167

519

6 238

14 454

5 781

11 211

20 114

11 037
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Ekonomisk redovisning, koncern
Balansräkning, koncernen (tkr)

30 Juni 2010

30 Juni 2009 Dec 31, 2009

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Omräkningsdifferens

7 982

7.078

7 078

44 263

43.172

43 173

-42 016

-36.063

-35 712

-3 009

-1.836

-6 304

6 306

12.315

7 883

13

198

11

901

7 091

3 267

805

-914

Balanserad förlust
Periodens totalresultat
Summa eget kapital
Avsättningar
Långfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa avsättningar och skulder
Summa eget kapital och skulder

Förändringar i eget kapital
(tkr)

-352

931

108

172

666

1041

1.260

1 060

475

123

486

4 904

7.799

3 154

11 211

20.114

11 037

Hänförligt till moderbolagets aktieägare
Aktiekap.

Övr tillskjutet
kapital

Reserv

Balanserat
resultat

I allt

Ing. balans, Jan 2010

7 078

43 173

-352

-42 016

7 883

Nyemission Q1 2010

904

1 090

1 994

Periodens totalresultat
Utgående balans

7 982

Kassaflödeanalys, koncernen (tkr)
Cash flow before changes in working capital
Change in working capital
Cash flow from the current operations
Cash flow from investment operations

44 263

-562

-3 009

-3 571

-914

-43 625

-6 306

Jan-Juni
2010

Jan-Juni
2009

Jan-Dec
2009

-2 863

-1 311

-5 627

836

-984

-416

-2 027

-2 295

-6 043

-167

-1 955

-6 782

Cash flow from financial operations

1 994

4 730

8 655

Cash flow of the period

-200

480

-4 170

Liquid assets at the beginning of the period

519

4 687

4 689

Cash flow of the period

-200

480

-4 170

Liquid assets at the end of the period

319

5 167

519
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Ekonomisk redovisning, koncern
Nyckeltal, koncernen (tkr)

Jan-June
2010

Jan-June
2009

Jan-Dec
2009

56

94

71

-2 929

-782

-5 848

-0.41

-0.22

-0.97

Genomsnittligt antal aktier (st)

7 425 942

3 589 000

6 131 558

Antal aktier (st)

7 981 828

4 439 888

7 078 514

1.19

2.04

1.28

Solidity (%)
Resultat efter finansnetto (tkr)
Resultat (kr/aktie)

Eget kapital per aktie (kr)

Redovisning av produktområden
Från och med Q1 2010 redovisar Chemelkoncernen även försäljning och omkostnader uppdelat på produktområden,
Detta har inte gjorts tidigare varför jämförelsetal saknas från föregående period i nedanstående tabell. Redovisningen
är uppdelad i tre produktområden: Diagnostik, Bioteknik och Instrument. Nedan följer en kort beskrivning av respektive
produktområde. Chemels egna produkter inom SIRE® Bio Laboratory System ingår som en del i Bioteknikområdet.

Redovisning fördelad
på produktområde
Jan-Juni 2010 (tkr)
Försäljning

Diagnostik

Bioteknik

Instrument

Övrigt

i allt,
koncern

4 241

784

2 052

225.0

7302

Kost. för sålda varor

1 690.2

417.0

1 265.0

0.0

3372.2

Bruttomarginal

2 550.8

367.0

787.0

225.0

3929.8

Omkostnader

1 412.0

920

2626

147

5105.0

Rörelseresultat

1 138.8

-553.0

-1839.0

78.0

-1175.2

Diagnostik - I denna grupp ingår produkter för isotopanalyser (RIA1, IRMA2 etc.) och non-isotopanalyser (EIA3, ELISA4).
Den här gruppen inkluderar även bio- och chemiluminiscenta analyser (LIA5) och molekylärbiologiska tekniker som
PCR6.
Bioteknik - Produkterna inom den här gruppen innefattar bla kromatografikolonner och fyllnadsmaterial till dessa.
Chemels egna produkter inom SIRE® Bio Laboratory System ingår i denna grupp.
Instrument - Den här gruppen inkluderar följande:
• Vätskehantering (dispenseringsrobotar)
• PCR - instrument för DNA-amplifiering
• Högupplöst smältanalys
• Radiokromatografiska detektorer*
• Bildgenerering och bildanalys*
• PET ligandsyntes system*
• Automatiserade immunoassay system
Fokus ligger på instrument som förutom den initiala köpesumman även tillför ytterligare intäkter från försäljning av
förbrukningsartiklar (reagens, kits och reservdelar).
1RIA - Radio Immuno Assay, 2IRMA - Immuno Ratio Measurment Analysis, 3EIA - Enzyme Immuno Assay,
4ELISA - Enzyme Linked ImmunoSorbent Assay, 5LIA - Line Immuno Assay, 6PCR - Polymerase Chain Reaction
* Produkter som marknadsförs av Raytest Nordic AB
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Ekonomisk redovisning, moderbolaget
Resultaträkning, moderbolag (tkr)
Nettoomsättning

Jan-Juni2010

Jan-Juni
2009

370

68

Q2 2010 Q2 2009
169

58

Förändring lager av produkter i arbete, färdiga
varor och påg. arbete för annans räkning

-1

-1

Övriga rörelseintäkter

18

18

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter

-441

-137

-217

-67

Övriga externa kostnader

-1 594

-1 829

-894

-925

Personalkostnader

-1 287

-1 010

-719

-717

-165

-113

-93

-59

-3 117

-3 004

-1 754

-1 693

-

1

-

-3 117

-3 004

-1 753

-1 693

Av/nedskrivningar av materiella/
immateriella anläggningstillgångar
Rörelseresultat
Finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Skatt
Omräkningsdifferens
Periodens totalresultat

Balansrapport, moderbolag (tkr)

-

-

-489 -3 606

-3 004

30 Juni 2010

30 Juni 2009

-90

-

-1 843

-1 693

Dec 31, 2009

Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Patent

344

360

308

Goodwill

353

415

394

202

237

195

737

737

737

60

0

60

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Finansiella tillgångar
Aktier i dotterbolag
Aktier i intressebolag
Fordran koncernföretag
Summa anläggningstillgångar

4 957

0

5 446

6 653

1 809

7 140

441

360

441

Omsättningstillgångar
Varulager
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

132

5

501

Fordringar koncernföretag

-

1880

-

Fordringar koncernföretag

298

3 734

673

49

268

149

Skattefordran
Övriga fordringar

260

4

128

Förutbet. kostnader och upplupna
intäkter

101

167

135

Kassa och bank

88

4 939

321

Summa omsättningstillgångar

1 369

11 357

2 348

Summa tillgångar

8 022

13 166

9 488
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Ekonomisk redovisning, moderbolaget
Balansräkning, moderbolag (tkr)

30 Juni 2010

30 Juni 2009

Dec 31, 2009

7 982

5 128

7 078

38 177

1 950

38 177

-823

38 177

-334

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Fritt eget kapital
Fond för verkligt värde
Överkursfond
Balanserad förlust

6 086

4 995

4 996

-41 910

-36 063

-36 063

-3 117

-3 004

-5 847

6 395

11 183

8 007

546

1 524

212

692

459

Periodens totalresultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda

917

395

352

Summa skulder

1 627

1 983

1 481

Summa eget kapital och skulder

8 022

13 166

9 488

Kassaflödeanalys, moderbolag (tkr)
Kassaflöde från verksamheten före förändring i rörelsekapital
Förändring i rörelsekapital
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Jan-Jun
2010

Jan-Jun
2009

Jan-Dec
2009

-2 952

-2 891

-5 573

892

-19

-220

-2 060

-2 910

-5 793

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-167

-7 017

-7 230

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

1994

10 178

8 655

Periodens kassaflöde

-233

251

-4 368

Likvida medel vid periodens början
Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens slut

Nyckeltal, moderbolag
Soliditet (%)
Resultat efter finansnetto (tkr)
Resultat (kr/aktie)
Antal aktier (st)
Eget kapital per aktie (kr)

321

4 688

4 689

-233

251

-4 368

88

4 939

321

Jan-Jun 2010

Jan-Jun 2009

Jan-Dec 2009

80

85

84

-3 117

-3 004

-5 847

-0.49

-0.42

-0.95

7 981 828

7 078 514

7 078 514

0.8

1.58

1.31
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