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Sammanfattning av delårsrapport 

 

  

 

NIO MÅNADER (2018-01-01 – 2018-09-30) 

• Nettoomsättningen uppgick till 314 (69) KSEK. 

• Resultatet efter finansiella poster uppgick till -6 267 (-2 745) KSEK. 

• Resultatet per aktie* uppgick till -0,59 (-0,36) SEK. 

• Kassa och bank uppgick till 4 450 (2 331) KSEK. 

• Soliditeten** uppgick till 81 (80) % 

TREDJE KVARTALET (2018-07-01 – 2018-09-30) 

• Nettoomsättningen uppgick till 29 (69) KSEK. 

• Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 222 (-1 497) KSEK. 

• Resultatet per aktie* uppgick till -0,21 (-0,19) SEK. 

• Kassa och bank uppgick till 4 450 (2 331) KSEK. 

• Soliditeten** uppgick till 81 (80) % 

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Antal aktier i BiBBInstruments 
per den 30 september 2018: 8 230 475 aktier (6 005 475).  
**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen. 
I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år. 
Med ”BiBB” eller ”Bolaget” avses BiBBInstruments AB (org.nr: 556938–9512). 
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET 

• BiBB tillkännager den 3 augusti 2018 att Bolagets kvalitetssystem granskats och uppgraderats 

enligt ISO 13485:2016. 

 

• BiBB meddelar den 22 augusti 2018 att Bolaget erhållit sitt andra patentgodkännande från 

kinesiska patentverket. Patentet avser den andra patentfamiljen och är giltigt till juni 2035. 

 

• BiBB presenterar den 24 augusti 2018 en ny produktstrategi efter framgångsrik utveckling av 

produktkandidaten EndoDrill® Model X. 

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 

• Den 22 oktober 2018 meddelar BiBB att Bolaget lämnar in europeisk patentansökan för 

EndoDrill® Model X. 

 

• BiBB meddelar den 2 november 2018 att Bolaget erhållit godkännande för CE-märkning av 

EndoDrill® Core Needle och utökar därmed sin marknadspotential.  

 

• Den 2 november 2018 tillkännager BiBB att styrelsen i Bolaget beslutat om företrädesemission 

av aktier, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma. 

 

• BiBB kallar den 2 november 2018 till extra bolagsstämma, vilken hölls tisdagen den 20 november 

2018.   

 

• BiBB meddelar den 8 november 2018 att Bolaget erhållit godkännande för utökad CE-märkning 

av biopsiinstrumentet EndoDrill®. 

 

• BiBB meddelar den 20 november 2018 att stämman godkänt styrelsens beslut om 

företrädesemission av aktier och incitamentsprogram till nyckelpersoner och anställda inom 

BiBB. Stämman beslutade även att Sara Lindroth nyvalts till ordinarie styrelseledamot i Bolaget. 
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Mot bakgrund av våra stora utvecklingsframgångar med 

produktkandidaten EndoDrill® Model X, som beviljades EU-

medel i mars 2018 kunde vi under kvartalet tillkännage en ny 

och uppdaterad produktlanseringsstrategi för BiBB.  

Sedan vi tilldelades projektanslag från EU Horizon 2020 har 

vi bedrivit ett intensivt utvecklingsarbete med det flexibla 

biopsiinstrumentet EndoDrill® Model X. EndoDrill® Model X blir 

en ytterst differentierad produkt i förhållande till 

konkurrerande biopsiinstrument som biopsitänger och 

ultraljudsledda finnålar. EndoDrill® Model X ska kunna 

användas vid diagnos av tumörer i övre och nedre mag-

tarmkanalen samt i lungorna. Instrumentet erbjuder därmed 

diagnostik av tre av världens fem vanligaste cancerformer; 

lung-, tarm- och magsäckscancer. Denna potentiella ”game changer” inom biopsi-området erbjuder 

– som första biopsi-instrument på marknaden – möjligheten att ta både djupa och ytliga 

vävnadsprover. Samtidigt möjliggör EndoDrill® Model X att flera vävnadsbitar kan tas åt gången 

(s.k. multiple sampling) utan att skopisten tvingas genomföra det tidsödande arbetet med att 

avlägsna instrumentet från patienten och skörda provet efter varje enskild biopsitagning. Detta är 

inte enbart fördelaktigt för skopisten utan även skonsammare för patienten. Sammantaget innebär 

instrumentets unika egenskaper ökade möjligheter för tidig, exakt och tidsbesparande diagnos för 

några av de vanligaste cancerformerna. Vår målsättning är att EndoDrill® Model X ska ersätta en 

stor andel av dagens biopsitänger och ultraljudsstyrda finnålar (EUS-FNA/FNB) och nyligen 

genomförda intervjuer och demonstrationer med potentiella slutanvändare (endoskopister/kirurger) 

bekräftar att EndoDrill® Model X är en mycket efterlängtad produkt och potentiellt en ”game 

changer” inom endoskopisk biopsering. 

Kommersialiseringen av EndoDrill® GI Upper för diagnos vid djupa tumörer i övre mag- och 

tarmkanalen fortsätter enligt plan. Försäljningen av EndoDrill® GI Upper för det tredje kvartalet var 

lägre än förväntat, men vi ser en väsentligt ökad orderingång under det fjärde kvartalet. I dagsläget 

har leveranser skett till 19 sjukhus i Sverige. Produktvarianten för mindre och mer svårfångade 

tumörer, EndoDrill® GI Upper Mini, visades under senvåren och är planerad att introduceras på den 

svenska marknaden innan årsskiftet 2018. 

I början av november 2018 meddelade vi att BiBB erhållit godkännande för CE-märkning av 

EndoDrill® Core Needle. EndoDrill® Core Needle är ett engångsinstrument för att ta vävnadsprover 

vid misstänkt bröstcancer, men även vid andra tumörformer som prostata, lever, lymfkörtlar m.m. 

Engångsinstrumentet är ett styvt biopsiinstrument av typen mellannål (core needle) försett med 

BiBBs unika borrfunktion, där vävnadsprover tas med kontroll av såväl djup som riktning i realtid 

under hela provtagningsförfarandet. Detta skiljer EndoDrill® Core Needle från konventionella 

mellannålar, vilka avfyras med en kraftfull fjäder enligt principen ”fire and forget” där både djup 

och riktning måste skattas av provtagande läkare vilket leder till sämre provtagningskontroll och 

besvärligare situation för patienten. Med EndoDrill® Core Needle lindas vävnadsmaterialet runt 

borren i en spiral, vilket ger ett prov som är större än själva borrens penetransdjup. Detta 

tillsammans med kontrollerad provtagning ger bättre precision, mindre traumatisk provtagning och 

optimerar möjligheten till diagnos. Vi förbereder i dagsläget inför en lansering i Sverige vilken är 

beräknad att ske under första halvåret 2019. Varje år diagnostiseras cirka 5 miljoner cancerfall 

årligen i världen där EndoDrill® Core Needle skulle kunna nyttjas för provtagning. Det utförs årligen 

ca 8 miljoner biopsiprocedurer för core needle-indikationer bara i USA och Europa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VD Fredrik Lindblad har ordet 
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För att accelerera utveckling och kommersialisering av EndoDrill® Model X samt fortsatt 

kommersialisering av EndoDrill® GI Upper och lansering av EndoDrill® Core Needle meddelade vi 

den 2 november 2018 att styrelsen för BiBB beslutat att genomföra en företrädesemission av aktier 

om högst cirka 25,3 MSEK före emissionskostnader. Beslutet om företrädesemission godkändes 

under extra bolagsstämma den 20 november 2018. 

 

Genom att utveckla en portfölj av innovativa biopsiinstrument, som valideras på hemmamarknaden 

Sverige, bygger vi upp referenser och kommersiell proof-of-concept för våra instrument. Med en 

attraktiv portfölj av unika biopsiinstrument med etablerad försäljning i bland annat Sverige skapas 

goda förutsättningar för vår ambition att på sikt nå en snabb internationell försäljningstillväxt genom 

avtal med en ledande global distributionspartner. 

 

 

Fredrik Lindblad 

VD, BiBBInstruments 
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Om BiBB 

 

 

 

 

 

BiBB från Medicon Village i Lund utvecklar en serie unika biopsiinstrument för tidig och exakt 

cancerdiagnostik. Bolagets teknologi, EndoDrill®, omfattar två olika patenterade borrfunktioner som 

erbjuder provtagning av såväl ytliga som djupa tumörer och möjligheten att ta flera prover 

samtidigt). BiBBs produktporfölj innehåller engångsinstrument för diagnos av alla de vanligaste 

cancerformerna, bl.a. lung-, bröst-, tjocktarms-, prostata-, magsäcks- och levercancer. Teknologin 

ger läkare och sjukvårdspersonal möjlighet att diagnosticera patienter tidigare och med större 

säkerhet än vad som hittills varit möjligt – även vid djupa cancertumörer. Detta innebär i sin tur att 

patienter kan få optimal, anpassad behandling tidigare, vilket ökar sannolikheten för tillfrisknande, 

räddar liv och minskar sjukvårdens kostnader. BiBBInstruments innovativa medicintekniska 

utrustning har potential att förbättra sjukvården och oddsen för miljontals cancerpatienter. 

 

 

 

  

 

 

 

 
EndoDrill® GI Upper ger 

djupare och mer 

kvalitativa prover jämfört 

med befintliga instrument. 

 

 

Används vid djupa 

tumörer i matstrupe 

och magsäck. 

 

 

 

 
 

 
EndoDrill® Core Needle ger 

ökad kontroll, precision 

och träffsäkerhet. 

 

 

Används vid tumörer i 

bröst, prostata, lever 

m.fl. 

 

 
EndoDrill® Model X 

erbjuder provtagning av 

både ytliga och djupa 

vävnadsprover. Samtidigt 

kan flera prover tas på 

samma gång. 

 

Används vid tumörer i 

matstrupe, magsäck, 

tarm och lunga. 
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AFFÄRSMODELL OCH VERKSAMHETSPLAN 

BiBBs affärsmodell innefattar utveckling och försäljning av innovativa biopsiinstrument som utgår 

från de premiumprissatta egenutvecklade borrteknologierna EndoDrill®. Bolaget skapar värde 

genom att bygga upp en patenterad produktportfölj med både nischade och volymbaserade 

engångsinstrument som tillsammans täcker in de vanligaste, globalt förekommande 

cancerformerna. EndoDrill®-instrumenten är avsedda att säljas som engångsprodukter (för 

EndoDrill® Model X finns även en flergångsprodukt i form av eldrivet handtag) till alla sjukhus som 

erbjuder cancervård och diagnostik. 

Genom att utveckla en portfölj av innovativa biopsiinstrument som inledningsvis valideras på 

hemmamarknaden Sverige bygger BiBB upp referenser och kommersiell proof-of-concept för sina 

instrument. Med en attraktiv portfölj av unika biopsiinstrument med etablerad försäljning i bland 

annat Sverige skapas goda förutsättningar för att på sikt nå en snabb internationell försäljnings-

tillväxt genom avtal med en ledande global distributionspartner. 
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UTVECKLING I SIFFROR UNDER TREDJE KVARTALET 2018 

 

OMSÄTTNING 

Under årets tredje kvartal har Bolaget haft en nettoomsättning på 29 (69) KSEK vilket avser 

försäljning av EndoDrill® GI Upper. Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 (0) KSEK.  

 

RESULTAT 

Kvartalets rörelseresultat för Bolagets uppgick till -2 222 (-1 497) KSEK. Bolagets kostnader för 

forskning och utveckling uppgick för kvartalet till 1 265 (949) KSEK. Försäljningskostnaderna uppgick 

för kvartalet till 618 (335) KSEK. Kvartalets administrationskostnader uppgick till 350 (219) KSEK. 

 

FINANSIELL STÄLLNING 

Den 30 september 2018 uppgick Bolagets soliditet till 81 (80) procent. Eget kapital uppgick till 8 926 

KSEK jämfört med 3 282 KSEK vid samma tidpunkt föregående år. Per den 30 september 2018 

uppgick Bolagets likvida medel till 4 450 (2 331) KSEK. Totala tillgångar för Bolaget uppgick vid 

samma tidpunkt till 11 018 KSEK jämfört med 4 086 KSEK föregående år. 

 

AKTIEN 

BiBBInstruments AB:s aktie noterades på Spotlight Stock Market (”Spotlight”), tidigare AktieTorget 

den 27 oktober 2017. Aktiens kortnamn är ”BIBB” och ISIN-kod är SE0010102095. Per den 30 

september 2018 uppgick antalet aktier i BiBBInstruments AB till 8 230 475 stycken. Bolaget har ett 

aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat.  

 

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE 

Förutom sedvanlig ersättning till ledande befattningshavare har inga transaktioner skett med 

närstående under perioden.
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STÖRSTA ÄGARNA PER 30 SEPTEMBER 2018 

Nedanstående tabell visar BiBBInstruments ägarförteckning med ägare kring cirka 10 procent av 

andelen röster och kapital vid periodens utgång. 

 

Namn Antal aktier Andel av röster och kapital 

CHWA Konsult AB (Charles Walther) 3 360 137 40,8 % 
LU Holding 767 705  9,32 % 
Övriga 4 102 633  49,88 % 

Totalt 8 230 475  100,0 % 
 

ANTALET ANSTÄLLDA 

Per 2018-09-30 uppgick antalet anställda till 5 (1). 

 

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER 

Ett antal riskfaktorer kan ha negativ inverkan på BiBBInstruments verksamhet. Det är därför av stor 

vikt att beakta relevanta risker vid sidan av Bolagets tillväxtmöjligheter. För utförlig beskrivning av 

risker hänförliga till Bolaget och dess aktier hänvisas till memorandum utgivet av styrelsen i oktober 

2017. 

 

GRANSKNING AV REVISOR 

Kvartalsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor.  

 

PRINCIPER FÖR DELÅRSRAPPORTENS UPPRÄTTANDE  

Delårsrapporten har upprättats enligt Bokföringsnämndens Allmänna Råd 2012:1 Årsredovisning och 

koncernredovisning (K3) och Årsredovisningslagen. Bolaget har beslutat att från räkenskapsåret 

2018 anta en ny redovisningsprincip, att aktivera patent samt utvecklingskostnader under rubriken 

immateriella anläggningstillgångar i balansräkningen. Detta i enlighet med 4 kap 2 § ÅRL. 

 

KOMMANDE FINANSIELLA RAPPORTER 

Bokslutskommuniké 2019-02-28 

 

AVLÄMNANDE AV DELÅRSRAPPORT 

Lund, den 26 november 2018 

BiBBInstruments AB 

Styrelsen 

 

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA: 

Fredrik Lindblad, VD 

Tel: +46 708 99 94 86 

E-mail: info@bibbinstruments.com 

 

 
 

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande 

översikt av BiBBInstruments AB:s verksamhet. 

 

Lund, den 26 november 2018 

BiBBInstruments AB 

Styrelsen och verkställande direktören 
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Resultaträkning i sammandrag 

  

 

 

(KSEK)     

 2018-07-01 2017-07-01 2018-01-01 2017-01-01 2017-01-01 

 2018-09-30 2017-09-30 2018-09-30 2017-09-30 2017-12-31 

      

Rörelsens intäkter      

Nettoomsättning 29 69 

 

314 69 

 

128 

Kostnad för sålda varor -18 -63 -147 -63 -99 

Bruttoresultat 11 6 167 6 29 

 
     

Rörelsens kostnader      

Forskning och utveckling -1 265 -949 -3 654 -1 963 -3 269 

Försäljningskostnader -618 -335 -1 933 -573 -1 204 

Administrationskostnader -350 -219 -1 048 -351 -834 

Övriga rörelseintäkter 0 0 201 180 180 

Övriga rörelsekostnader 0 0 

 

0 0 0 

Rörelseresultat -2 222 -1 497 -6 267 -2 701 -5 098 

 
     

Resultat från finansiella poster      

Finansiella intäkter 0 0 

 

0 0 

 

0 

Finansiella kostnader 0 0 0 

 

-44 -44 

Resultat efter finansiella 

poster 
-2 222 -1 497 -6 267 -2 745 -5 142 

 
     

Bokslutsdispositioner      

Återföring Periodiseringsfond 0 0 0 0 

 

10 

Resultat före skatt -2 222 -1 497 -6 267 -2 745 -5 132 

      

Uppskjuten skatt 488 330 1 374 601 1 127 

Periodens resultat -1 734 -1 167 -4 893 -2 144 -4 005 

      

Antalet aktier 8 230 475 6 005 475 

 

8 230 475 6 005 475 

 

8 230 475 

 Medelantal aktier 8 230 475 6 005 475 

 

8 230 475 6 005 475 

 

7 117 975 

 Resultat per aktie, SEK -0,21 -0,19 -0,59 -0,36 -0,49 
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Balansräkning i sammandrag 
 

(KSEK) 2018-09-30 2017-09-30 2017-12-31 

 
   TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar    

Immateriella anläggningstillgångar 2 172 0 - 

Finansiell anläggningstillgång 2 733 601 1 359 

Anläggningstillgångar sammanlagt 4 905 601 1 359 

 
   

XX 

    

    
Omsättningstillgångar    

Varulager    

Handelsvaror 909 732 743 

Förskott till leverantör 0 0 50 

    

Övriga omsättningstillgångar    

Kundfordringar 37 30 10 

    

Övriga fordringar 406 197 296 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 311 195 199 

Likvida medel 4 450 2 331 12 303 

 
   Omsättningstillgångar sammanlagt 6 113 3 485 13 601 

SUMMA TILLGÅNGAR 11 018 4 086 14 960 
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Balansräkning i sammandrag 
 

(KSEK) 2018-09-30 2017-09-30 2017-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget kapital    

Aktiekapital 700 510 700 

Fond för utvecklingsutgifter 2 172 0 0 

Överkursfond 14 684 4 648 16 856 

Balanserat resultat -3 737 268 268 

Periodens resultat -4 893 -2 144 -4 005 

    
Eget kapital sammanlagt 8 926 3 282 13 819 

        
 

Obeskattade reserver    

Periodiseringsfonder 0 10 - 

Obeskattade reserver sammanlagt 0 10 - 

    

 

Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder 1 385 569 690 

Aktuella skatteskulder 123 14 33 

Övriga skulder 207 64 74 

Upplupna kostnader och förutbetalda 

intäkter 377 146 344 

Summa skulder 2 092 793 1 141 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 11 018 4 085 14 960 
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Kassaflödesanalys i sammandrag 
 

 2018-07-01 2017-07-01 2018-01-01 2017-01-01 2017-01-01 

(KSEK) 2018-09-30 2017-09-30 2018-09-30 2017-09-30 2017-12-31 

Den löpande verksamheten      

Rörelseresultat -2 222 -1 497 -6 267 -2 701 -5 098 

Justering av poster som inte 

ingår i kassaflödet  

 

   

Avskrivningar 0 0 0 0 0 

Finansiella intäkter 0 0 0 0 0 

Finansiella kostnader 0 0 0 -44 -44 

Kassaflöde från den löpande 

verksamheten före förändring i 

rörelsekapital -2 222 

 

 

-1 497 -6 267 -2 745 -5 142 

 

     

Förändring i rörelsekapital      

Ökning/minskning varulager   18 63 -116 63 2 

Ökning/minskning fordringar 30 -281 -248 -275 -355 

Ökning/minskning av kortfristiga 

skulder   721 457 951 -55 289 

Förändring i rörelsekapital 769 -239 -587 -267 -64 

Kassaflöde från den löpande 

verksamheten -1 453 -1 258 -5 680 -3 012 -5 206 

      

Investeringsverksamhet      

Förvärv/avyttring av immateriella 

anläggningstillgångar -1 131 0 -2 172 0 - 

Kassaflöde från 

investeringsverksamheten -1 131 0 -2 172 0 - 

      

Finansieringsverksamhet      

Nyemission 0 0 0 4 358 16 524 

Kassaflöde från 

finansieringsverksamheten 0 0 0 4 358 16 756 

      

Förändring av likvida medel -2 584 -1 258 -7 852 1 346 11 318 

Likvida medel vid periodens början 7 034 3 589 12 302 985 985 

Likvida medel vid periodens slut 4 450 2 331 4 450 2 331 12 303 
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Förändring av bolagets eget kapital 
 

 

Aktiekapital 

Fond för 

utvecklings-

utgifter 

 

Överkurs-

fond 

Balanserad 

vinst eller 

förlust 

Årets 

resultat 

Totalt 

eget 

kapital 

Ingående balans 1 januari 

2017 
54   746 267 1 1 068 

Omföring föregående års resultat 
-   - 1 -1 - 

Nyemission 456   3 947 - - 4 403 

Nyemission 190   12 163 - - 12 353 

Periodens resultat -   - - -4 005 -4 005 

Eget kapital 31 december 

2017 
700   16 856 268 -4 005 13 819 

 

 

 

Aktiekapital 

Fond för 

utvecklings-

utgifter 

 

Överkurs-

fond 

Balanserad 

vinst eller 

förlust 

Årets 

resulta

t 

Totalt 

eget 

kapital 

Ingående balans 1 januari 

2018 
700 0 16 856 268 -4 005 13 819 

Omföring föregående års resultat 
- - - -4 005 4 005 0 

Fond för utvecklingsutgifter - 2 172 -2 172   - 0 

Periodens resultat -   - - -4 893 -4 893 

Eget kapital 30 september 

2018 

700 2 172 14 684 -3 737 -4 893 8 926 
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BiBBInstruments är  

ett svenskt innovativt 

medtechbolag 
 

Vi är ett medtechbolag som vill förbättra oddsen för 

cancerpatienter. Vi utvecklar en produktfamilj, Endo-

Drill®, som består av engångsinstrument med en unik 

och patenterad borrfunktion. Vi vill göra verklig skillnad i 

vården genom att möjliggöra tidigare och mer exakt 

diagnostik för de vanligaste cancerformerna. 


