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MedCap AB (publ) 
(556617-1459) 
 
Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i 
noteringsavtal. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 juni 2008 kl. 15.00 och ersätter den Bokslutskommuniké som offentliggjordes 
16 juni 2008, kl 09:00. 
 

MedCap - Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 2007 - 30 april 
2008  
 

Detta är en justerad bokslutskommuniké med hänsyn tagen till en nedskrivning av innehavet i 
Niconovum. Försäljningen av Niconovum som kommunicerades den 18 juni föranledde en förlust om 
4,2 MSEK. Denna försäljning bekräftar ett förhållande som förelåg på balansdagen varför nedskrivning 
har skett per sista april. Detta beslut har fattats av styrelsen efter samråd med Bolagets revisor. 

1 maj – 30 april 
• Nettoomsättningen uppgick till 188,8 (88,7)* MSEK.  

• Rörelseresultat före av- och nedskrivningar för kvarvarande verksamheter (EBITDA) 
för perioden var 5,7 (3,1)* MSEK. 

• Resultat efter skatt uppgick till -3,3 (-1,0) MSEK*.  

• Resultat per aktie från kvarvarande verksamheter uppgick till -0,03 (-0,01) SEK*. 

• Ingen utdelning föreslås. 

Fjärde kvartalet 1 februari – 30 april 
• Nettoomsättningen uppgick till 48,5 (33,5)* MSEK. 

• Rörelseresultat före av- och nedskrivningar för kvarvarande verksamheter (EBITDA) 
för perioden var -5,2 (1,6)* MSEK.  

• Resultat efter skatt uppgick till -5,8 (0,2)* MSEK  

• Resultat per aktie från kvarvarande verksamheter uppgick till -0,05 (0,00)* SEK. 

• Ytterligare nedskrivningar i innehaven i forskningsportföljen om 7,5 MSEK 
 
*Innevarande period inkluderar omsättning respektive rörelseresultat från alla dotterföretag. Under 
jämförelseperioden förvärvades Unimedic och Gewa varför resultat från dessa dotterföretag endast ingår fr.o.m. 
förvärvsdagen. 

Väsentliga händelser efter rapportperioden 
• Verkställande direktör Sverker Littorin lämnar bolaget. Karl Tobieson tillträder som tf 

VD. 

• Försäljning av innehavet i Niconovum 

Omsättning och resultat i sammandrag per enhet 
 

Unimedic AB 
2007/2008 2006/2007  

Gewa-koncernen
2007/2008 2006/2007 IM-Medico + 

Quickels Systems 

2007/2008 2006/2007

1 maj-30 
apr 

1 maj-30 
apr  

1 maj-30 
apr 

1 maj-30 
apr 

1 maj-30 
apr 

1 maj-30 
apr 

Nettoomsättning 104 814 96 764  Nettoomsättning 51 510 48 827 Nettoomsättning 32 407 28 371

EBITDA** 12 496 9 536  EBITDA** 7 608 7 110 EBITDA** 2 244 1 129

 
** Justerat, d.v.s. exklusive utdebiterad managementkostnad från moderbolaget. Talen i tabellen är i tusental kronor.  
Jämförelsetalen i tabellen avser för Unimedic och Gewa proforma-siffror, d.v.s. som om vi hade ägt dotterföretagen 
hela jämförelseperioden.  
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VD har ordet 
 
Bäste Aktieägare, 
 
Det senaste verksamhetsåret har präglats av 
finansmarknadens bergochdalbana. 
Inledningen av året bjöd på en mycket stark 
kapitalmarknad vilket i sin tur skruvade upp 
prisförväntningarna i de förvärvsprocesser som 
MedCap var involverade i. Vi utvärderade ett 
stort antal spännande förvärv men att möta 
säljarnas förväntningar på prisnivå var inte 
möjligt. Avslutningen på året kännetecknades 
av det motsatta dvs en svag och turbulent 
kapitalmarknad med stor osäkerhet och 
därmed tilltagande försiktighet generellt och en 
restriktivare utlåning från finansieringspartners. 
Det är dock viktigt att påpeka att en försiktigare 
inställning runt utlåning till företagsförvärv inte 
missgynnar MedCap då vi aldrig haft för avsikt 
att nyttja de mer aggressiva belåningsformerna 
som ofta är förknippat med private equity 
branschen i stort.  
 
Vidare ser vi nu tecken på en allmänt 
begynnande avmattning efter en lång period 
med stark konjunktur. Det är dock viktigt att 
påpeka att MedCaps innehav, dotterbolag 
Unimedic, GEWA, IM-Medico och Quickels 
Systems, samt innehaven i venture capital-
portföljen verkar inom branscher som är relativt 
oberoende av den allmänna konjunkturen. De 
branscher som våra dotterbolag verkar i, är i 
betydligt större utsträckning är beroende av 
myndighetsbeslut än den allmänna 
konjunkturen.  
 
Under det gångna året har ytterligare fokus 
lagts på att genom aktivt ägande förstärka och 
utveckla de helägda dotterbolagen och därmed 
lägga grunden för nästa tillväxt- och 
utvecklingsfas. Under räkenskapsåren 
2005/2006 och 2006/2007 omvandlades 
MedCap snabbt från en venture capital aktör 
med begränsat manövreringsutrymme och 
enbart minoritetsinnehav i unga 
forskningsbolag till ett branschfokuserat private 
equity bolag som förvärvar, utvecklar och säljer 
rörelsedrivande och kassaflödespositiva bolag 
inom Life Science området. Marknaden har i 
huvudsak utvecklats väl för våra 
rörelsedrivande innehav.  
 
Koncernens nettoomsättning har främst genom 
bolagets förvärv fördubblats jämfört med 
föregående år. Den organiska tillväxten hade 

varit 7,3 % om Unimedic och Gewa ingått i 
koncernen från 1 maj 2006. 
 
Vårt största innehav, Unimedic AB har ökat 
omsättningen med 8 procent från 96,8 till 104,8 
MSEK med ökad EBITDA marginal. Under året 
har investeringar gjorts för att effektivisera 
produktionen och öka produktionsvolymen.  
 
Gewa fortsätter vara en av de ledande 
aktörerna inom sitt segment, elektroniska 
hjälpmedel för funktionshindrade. Året som 
helhet har uppvisat en omsättningsökning om 
ca 5,4 % procent men en något lägre EBITDA 
marginal vilket förklaras av att produktmixen i 
Bolaget förändrats. Resultatet får anses vara 
gott i branschen och tillväxten är i linje med 
marknadstillväxten enligt vår bedömning. Det 
är främst Sverige som uppvisat en god tillväxt, 
men ett aktivt arbete pågår även för att 
utveckla den internationella 
distributionsorganisationen. Gewtel och Handi 
forsätter att sälja bra och nya produkter som 
telefonvisaren och Hkom röner allt större 
uppmärksamhet på hjälpmedelsmarknaden. 
 
De samverkande bolagen IM-Medico och 
Quickels Systems har tillsammans uppvisat en 
bra försäljningsutveckling med en 
omsättningsökning på 15,6 % i jämförelse med 
föregående år. EBITDA marginalen har ökat 
något jämfört med föregående år men är 
förhållandevis låg vilket förklaras av att 
bolagen har en stor andel agenturprodukter 
med lägre marginaler samt att stora 
marknadssatsningar har gjorts under det 
senaste räkenskapsåret.  
 
Bolagen i vår portfölj av forsknings– och 
utvecklingsbolag skall enligt tidigare beslut 
avyttras. 
 
Efter ett konsolideringsår är det min 
förhoppning att kommande år mer skall präglas 
av nya förvärv och exit ur forskningsbolagen. 
 
Med önskan om en skön sommar! 
 
Stockholm den 27 juni 2008 
 
 
Karl Tobieson 
Verkställande Direktör 
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MedCaps verksamhet 
MedCap ska vara en av de ledande private 
equity aktörerna på den nordiska Life Science-
marknaden för små och medelstora företag. 
Genom utveckling av respektive bolag och 
konsolideringar skall MedCap skapa starka 
företag och företagsgrupper med betydande 
utvecklingspotential. 

Att förvärva främst familjeägda små och 
medelstora Life Science-företag, som står inför 
ett generationsskifte och vars 
affärsverksamhet kan vidareutvecklas genom 
att tillföra kapital, kompetens, erfarenhet och 
nätverk inom respektive bolags 
verksamhetsområde. 

Tidigare familjeägda bolag hanteras med 
respekt och känsla för historik och tradition, 
men med inriktning på en positiv styrning och 
vidareutveckling. 
 
Investeringskriterier 
Kriterier för att MedCap skall välja att investera 
i ett bolag är bl.a. att bolaget skall vara 
verksamt inom Life Science området, ha 
produkter med god tillväxtpotential, och 
internationell gångbarhet, ha en realistisk 
framtidsplan och inte minst viktigt, kompetens, 
erfarenhet och "driv" hos de personer som 
leder företaget.  
 
Bolagen skall ha ett positivt kassaflöde, eller 
ha goda förutsättningar att få det genom de 
åtgärder MedCap vidtar efter förvärvet, med ett 
produktsortiment som innehåller egna paten-
terade och/eller väletablerade produkter och 
varumärken. MedCap ser även en väl utbyggd 
distributions- samt försäljningsorganisation 
som en styrka. Enbart distributions- eller 
tjänsteföretag är i normalfallet inte av intresse. 
MedCap siktar på förvärv i storleken 50-200 
MSEK. MedCaps mål är att utnyttja 
förvärvskrediter till minst halva förvärvslikviden. 
Avsteg från ovan nämnda investeringskriterier 
kan göras om det rör sig om strategiska förvärv 
som exempelvis kompletterar befintliga 
bolagsstrukturer.  
 
Investeringsverksamheten 
MedCaps verksamhet fokuseras på att bygga 
upp en större portfölj av rörelsedrivande 
företag inom Life Science. Bolaget kommer 
därmed att arbeta för att avyttra portföljen av 
innehav i de tidiga utvecklingsbolagen.  
 
MedCap har tidigare eftersträvat 100 procent 
ägande i de förvärvade bolagen, d.v.s. helägda 
dotterbolag, men mot bakgrund av att fokus blir 

att gå in i lite större objekt kommer MedCap att 
vara beredd att förvärva lägre ägarandel än 
100 % och i vissa fall ned till 51 %. 
 
Under det senaste verksamhetsåret har inga 
förvärv skett då vi bedömt att säljarnas 
förväntade prisnivåer ej legat i paritet med den 
potential vi bedömt att undersökta rörelser 
haft. I konsekvens med detta har MedCap 
fokuserat sitt arbete på att utveckla befintliga 
innehav. 
 
Koncernen 
Per den 30 april 2008 består koncernen av 
moderbolaget MedCap AB med de helägda 
dotterbolagen Unimedic AB, IM-Medico 
Svenska AB, Quickels Systems AB, GEWA AB 
med dotterbolaget Gewab AB samt de vilande 
dotterbolagen DunMedic AB och NS Ventures 
Svenska AB. 
 
UNIMEDIC 
Bolaget är en kontraktstillverkare av flytande 
läkemedel för såväl svenska som inter-
nationella läkemedelsföretag. Bland kunderna 
märks bolag som Pfizer, NM Merck, Kabi 
Fresenius, Meda och Bayer Schering.  
 
GEWA  
Gewa AB säljer egenutvecklade eller vidare-
utvecklade hjälpmedel för äldre samt psykiskt 
och fysiskt handikappade. Fokus är på 
elektroniska hjälpmedel, men även andra typer 
av produkter tillhandahålls.  
 
IM-MEDICO OCH QUICKELS SYSTEMS 
IM-Medico och Quickels Systems är 
verksamma inom områdena akutsjukvård och 
hjärtövervakning.  
 
Utöver dotterföretagen har koncernen sex 
innehav där ägarandelen uppgår till mellan 2 % 
till 46 % vilka samtliga ingår i vår forsknings- 
och utvecklingsportfölj. MedCaps styrelse har 
tagit ett beslut att dessa bolag skall avyttras, 
antingen ett och ett eller som en enhet.  
 
Sedan oktober 2007, är MedCap huvudägare 
med 78 procent i företaget Crystal Research 
AB, vilket i MedCap klassificeras som en 
verksamhet under avveckling.  
 
MedCapkoncernens omsättning och 
resultat  
Koncernens nettoomsättning för perioden 1 
maj 2007 till 30 april 2008 uppgick till 188,8 
(88,7) MSEK. Nettoomsättningen för helåret 
2006/2007 hade varit ca 175,9 MSEK om 
Gewa och Unimedic hade ingått från och med 
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1 maj 2006 i koncernens resultat. Resultat 
efter skatt uppgick till -3,3  
(-1,0) MSEK.  
 
Nettoomsättningen för räkenskapsårets fjärde 
kvartal uppgick till 48,5 (33,5) MSEK. 
Ökningen är till stor del hänförlig att Gewa-
koncernen ingår i innevarande periods 
omsättning. Personalkostnaderna ökade från 
10,3 till 16,1 MSEK. Dessa ökade kostnader 
kan främst förklaras av att det förvärvade 
bolaget Gewa inte bidrog till kostnadsmassan 
för jämförelseperioden. Till detta skall nämnas 
att Unimedic under räkenskapsåret anställt 
ytterligare personal.  
 
Skatt  
Inom koncernen finns underskottsavdrag som 
till stor del täcker in årets skattepliktiga 
resultat. En större del av moderbolagets 
underskottsavdrag är spärrade för användning 
genom koncernbidrag gentemot några av 
dotterföretagen, vilket medför att det för 
räkenskapsåret blir ett skattepliktigt överskott 
inom koncernen.  
 
Moderbolaget har redovisat en skatteintäkt om 
4,1 MSEK under kvartalet till följd av att gamla 
underskottsavdrag nyttjas som tidigare inte 
aktiverats. Av dessa 4,1 MSEK avser 1,2 
MSEK skatteeffekten på underskott som 
kommer att utnyttjas framöver. 
 
Underskottsavdrag som MedCap inte aktiverat 
på grund av att de till större delen är spärrade 
under en tid framöver uppgår till 8,9 MSEK. 
Skulle dessa aktiveras skulle uppskjuten 
skattefordran ökas med ytterligare 2,4 MSEK.  
 
Finansiell ställning  
Vid periodens utgång uppgick koncernens 
likvida medel till 8,5 (40,2) MSEK varav 
kortfristiga räntebärande placeringar utgjorde 0 
(30,0) MSEK. Upplåning uppgick till 20,3 (39,4) 
MSEK. 
 
Kassaflödet för finansieringsverksamheten har 
för tolvmånadersperioden påverkats negativt 
med 19,0 MSEK av reglering av skulder 
hänförliga till förvärvet av Gewa. I fjärde 
kvartalet har slutreglering skett, med 7,6 
MSEK, av köpeskilling hänförlig till förvärvet av 
Unimedic vilket påverkat kassaflödet från 
investeringsverksamheten. Kassaflödet från 
den löpande verksamheten uppgick till 2,2 
(8,8) MSEK. 
 
Soliditeten, exklusive tillgångar och skulder 
hänförliga verksamheter under avveckling, 

uppgick till 66 (50) procent. Eget kapital 
uppgick till 1,10 (1,11) kronor per aktie.  
 
Förändringar i eget kapital 
Koncernens eget kapital uppgick, per den 30 
april 2008, till 127,4 (116,2) MSEK.  
 
Moderbolaget 
Moderbolagets omsättning för perioden 1 maj 
2007 till 30 april 2008 uppgick till 4,4 (0,4) 
MSEK vilken består av fakturerad 
management fee till dotterbolagen. Resultatet 
efter skatt för perioden uppgick till -15,8 (-4,9) 
MSEK, personalkostnader uppgick till 3,2 (3,7) 
MSEK. Övriga externa kostnader uppgick till 
5,9 (3,0) MSEK. De ökade omkostnaderna kan 
delvis förklaras av utökade konsultkostnader 
av engångs karaktär för utveckling av den 
interna ekonomifunktionen. Det negativa 
resultatet förklaras främst av nedskrivningar av 
aktieinnehav, om netto 15,9 MSEK. Denna 
nedskrivning är hänförlig innehavet i IM-
Medico 3,1 MSEK, Crystal Research 4,4 
MSEK och resterande belopp, en nettoeffekt 
om 8,4 MSEK, till portföljinnehaven 
NicoNovum, Independent Pharmaceutica och 
Oncolution. Under fjärde kvartalet gjordes 
ytterligare en nedskrivning avseende 
Independent Pharmaceutica om 3,3 MSEK och 
4,2 MSEK avseende NicoNovum vilket ingår i 
nettoeffekten ovan. 
 
Moderbolaget uppvisade under fjärde kvartalet 
ett resultat före skatt på -8,8 (-1,2) MSEK. 
Likvida medel inklusive kortfristiga ränte-
bärande placeringar uppgick per den 30 april 
till 4,5 (36,5) MSEK. Eget kapital i MedCap AB 
uppgick till 119,6 (109,7) MSEK. 
 
Soliditeten uppgår till 96 (69) procent.  
 
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer i 
verksamheten 
Koncernens och moderbolagets väsentliga 
risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar 
affärsmässiga risker i form av hög exponering 
mot en viss bransch (läkemedel och medicinsk 
teknik) samt mot enskilda innehav i 
utvecklingsportföljen. 
 
Koncernen är på kort sikt utsatt för prisrisker i 
samband med sin affärsverksamhet avseende 
råmaterial och operativ risk i form av förlust av 
större kunder.  
 
Transaktioner med närstående 
Under perioden har moderbolaget köpt tjänster 
till ett värde av 804 KSEK av närstående.  
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MedCaps styrelseordförande Ingemar 
Kihlström har via Ingemar Kihlström AB 
fakturerat 25,7 KSEK. Styrelseledamoten Karl 
Tobieson är delägare i bolaget Tobieson & 
Svennewall AB vilka levererat tjänster för totalt 
778,3 KSEK, främst managementtjänster för 
hantering av forskningsportföljen. 
 
Medarbetare 
Vid periodens utgång var 116 personer 
anställda i koncernen motsvarande 108 
heltidstjänster. 
 
Utveckling i rörelsedrivande bolag 
Resultatmåttet som redovisas för de rörelse-
drivande bolagen är justerat EBITDA för 
räkenskapsåret. Med detta mått visas 
rörelsens resultat justerat för från 
moderbolaget fakturerad management fee 
samt avskrivningar. Nettoomsättningen som 
kommuniceras avser helåret. Jämförelsetalen 
avseende Unimedic och Gewa inkluderar hela 
året, d.v.s. som om bolagen varit ägda sedan 1 
maj 2006. För omsättning och resultat som 
inkluderats i koncernredovisningen – se not 4 
avseende segmentsinformation. 
 
UNIMEDIC AB 
 

• Nettoomsättning, 104,8 (96,8) MSEK 
• EBITDA 12,5 (9,5) MSEK 

 
Beläggningen har varit fortsatt god. Framför allt 
har området munhygienprodukter visat en god 
utveckling. Utbyggnaden av lagerlokalen har 
avslutats vilket kommer att underlätta 
transporter, lagerhållning och logistik. I 
samband med denna utbyggnad har även 
färdigställts en ny lokal för installation av två 
nya beredningstankar. Bolaget kan nu bereda 
20 kbm istället för 10 kbm. Detta kommer att 
medföra en effektivare produktion genom färre 
omställningar, rengöringar och analyser. 
Färdigställande och slutbesiktning har skett i 
februari 2008.   
 
GEWAKONCERNEN 
 

• Nettoomsättning, 51,5 (48,8) MSEK 
• EBITDA 7,6 (7,1) MSEK 

 
Fjärde kvartalet har präglats av fortsatt hög 
aktivitet och mycket av arbetet har varit inriktat 
på att se över distributionsnätet och skriva nya 
distributionsavtal, däribland i England och 
Danmark. Vidare har också fortsatta satsningar 
gjorts på att finnas mer ute på plats hos kund 
eller på mässor, seminarier och utställningar. 
 

Försäljningsutvecklingen har varit fortsatt hög. 
Det är bland annat företagets storsäljare 
Handi, en handdator för personer med 
kognitiva funktionshinder, som fortsätter att 
sälja bra liksom Gewatel telefonen. Däremot 
har marginalerna sjunkit något vilket förklaras 
av produktmixen där vi under innevarande år 
haft ett större inslag av försäljning av 
agenturprodukter. Under året har 
utvecklingsutgifter om 0,4 (0,0) MSEK 
aktiverats, vilket förklarar EBITDA ökningen. 
Den största satsningen någonsin att ta fram en 
egen produkt sker just nu inom 
kommunikationsområdet och bedöms kunna 
presenteras i sin första version i slutet av 2008. 
 
IM-MEDICO SVENSKA AB och QUICKELS 
SYSTEMS AB 
 

• Nettoomsättning, 32,4 (28,4) MSEK 
• EBITDA 2,3 (1,1) MSEK 

 
Under året har en nedskrivning av goodwill om 
3,1 MSEK redovisats. Denna nedskrivning har 
föranletts av att vi sedan förvärvet till 
innevarande år har tagit större 
investeringskostnader än vad som initialt hade 
planerats för att bygga upp försäljnings- och 
marknadsorganisationen. Detta har bl.a. 
innefattat en satsning i tid på att förbereda för 
möjliga samarbeten runt s.k. OEM-upplägg, 
där större systemaktörer under eget namn 
införlivar bolagets teknologi i ett större system. 
Vidare har flera nya produktsamarbeten slutits, 
dels med företaget Kiwok och deras Bodykom 
för kontinuerlig hjärtövervakning, dels med det 
svenska utvecklingsföretaget Cardiolex om att 
på Europabasis marknadsföra deras PC-
baserade EKG, produkt Lexor X100. Denna 
produkt har fått ett mycket gott mottagande på 
marknaden. Därtill har en satsning gjorts för att 
utöka distributionsorganisationen. Dessa 
investeringar har redan under innevarande år 
börjat ge resultat vilket återspeglas i högre 
omsättning och resultat. Resultatet för fjärde 
kvartalet har varit något sämre än snittet under 
helåret vilket förklaras av resultatbaserade 
personalkostnader som belastat sista kvartalet. 
Dessa uppgår till 0,5 MSEK. 
 
Utveckling i forskning och 
utvecklingsbolagen 
MedCap avser att sälja ut forskningsportföljen 
på affärsmässigt bästa möjliga sätt, antingen 
ett och ett eller tillsammans som en portfölj.  
 
CYTOGENOMICS SVERIGE AB 
Bolagets arbete med att utveckla instrument 
och metodik för att analysera genförändringar 
och genom detta identifiera cancer och 
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cancerns spridning i ett mycket tidigt skede 
fortsätter enligt plan.  
 
INDEPENDENT PHARMACEUTICA AB  
Forskningen i Independent Pharmaceutica har 
tagit ett stort steg framåt, då bolaget beslutat 
sig för att gå vidare med en Fas II studie. En 
studie med 400 personer på fem kliniker i tre 
nordiska länder skall genomföras och 
beräknas pågå i minst ett år. Inriktningen för 
vaccinprojekt  är att vaccinet, som benämns 
Niccine, skall hindra återfall.  
 
KAROCELL TISSUE ENGINEERING AB 
Produktion och försäljning av cellprodukter till 
brännskade- och plastikkirurgikliniker fortgår 
enligt plan. Bolaget har under det senaste året 
utökat sin kundkrets med ytterligare privata 
plastikkirurgikliniker. 
 
NANOSEP AB 
Nanosep arbetar med rening och analys av 
proteiner. Med Lundabolaget Lumitec som ny 
delägare har MedCap fått en etablerad 
institutionell partner med lokal förankring. 
Under perioden har arbetet med extern 
verifiering av teknologin intensifierats. Bolaget 
har även gått vidare med patentansökningar 
som kompletterar tidigare lämnade 
ansökningar. Intresset är fortsatt stort bland 
presumtiva kunder och samarbetspartners. 
 
NICONOVUM AB 
Bolaget har under det gångna året lämnat in 
registreringsansökningar, för alla sina sex 
färdigutvecklade rökavvänjningsprodukter till 
Läkemedelsverket. Produktionsvalideringar är 
genomförda. Under perioden har en 
företrädesemission genomförts, och bolaget 
räknar med att nästa emission skall ske för att 
skapa medel för att finansiera en lansering 
som beräknas börja i slutet av 2008. 
 

Avyttrade verksamheter under året 
Under året har innehavet Biosynth AB och 
Oncolution AB avyttrats. Detta har föranlett en 
förlust om 0,1 MSEK. 
 
Verksamhet under avveckling 
 
CRYSTAL RESEARCH AB 
Bolaget har tagit fram en första prototyp av det 
instrument som kan assistera forskningsinstitut 
och läkemedelsbolag med att fastställa 
villkoren för när proteiner kristalliseras. Under 
oktober 2007 har MedCaps fordringar kvittats 
mot aktier varpå MedCap per dagens datum 
äger 78 procent i bolaget. Beslut har fattats att 
detta innehav skall avyttras, varför det 
redovisas såsom verksamhet under 
avveckling. MedCap har i sina räkenskaper 
sedan tidigare skrivit ned värdet till noll. 
 
Händelser efter rapportperioden 
MedCap har bytt Certified Adviser till Penser 
Fondkommission from den 18 maj 2008. 
 
Bolagets verkställande direktör Sverker Littorin 
lämnade bolaget den 16 juni 2008. Karl 
Tobieson har utsetts till t.f. VD tills dess att en 
ny VD har utsetts. 
 
Bolaget har sålt företagets innehav i 
forsknings- och utvecklingsbolaget Niconovum 
AB i Helsingborg. Köpare är Mohammed H. Al 
Amoudi. Bolaget erhåller 16 kr/aktie, vilket ger 
ca 10,3 KSEK kontant samt 100.000 optioner 
som försäljningslikvid. Optionerna ger MedCap 
rätt att före den 31 december 2009 förvärva 
100.000 aktier för 26 kr/aktie. Försäljningen 
sker av strategiska skäl och är i enlighet med 
tidigare beslut om att sälja innehaven i 
forskningsportföljen. Genom försäljningen 
fortsätter bolaget den inslagna vägen mot att 
renodla verksamheten. 
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Koncernens Resultaträkning i sammandrag       

(MSEK)   3 mån 3 mån 12 mån 12 mån 

   1 feb-30 apr 1 feb-30 apr 1 maj-30 apr 1 maj-30 apr 

    2007/2008 2006/2007 2007/2008 2006/2007 

Nettoomsättning   48,5 33,5 188,8 88,7 

Övriga rörelseintäkter   0,3 0,1 1,2 0,2 

Summa   48,8 33,6 190,0 88,9 

            

Råvaror och förnödenheter   -21,1 -16,9 -82,9 -44,1 

Verkligtvärdeförändring aktier och andelar  -7,9 1,4 -7,9 1,4 

Övriga externa kostnader   -9,0 -6,2 -35,3 -16,5 

Personalkostnader   -16,0 -10,3 -58,2 -26,6 

Av- och nedskrivning anläggningstillgångar -1,6 -1,1 -9,5 -2,9 

Rörelseresultat   -6,8 0,5 -3,8 0,2 

            

Finansiella intäkter   0,3 0,0 1,2 0,4 

Finansiella kostnader   -0,4 -0,2 -1,8 -0,7 

Resultat före skatt   -6,9 0,3 -4,4 -0,1 

            

Inkomstskatt    1,1 -0,1 1,1 -0,9 

Periodens resultat från kvarvarande 
verksamhet 

-5,8 0,2 -3,3 -1,0 

            

Periodens resultat från avvecklade verksamheter   0,0 -1,5 -4,4 -1,5 

Periodens resultat   -5,8 -1,3 -7,7 -2,5 

           
Resultat per aktie före och efter utspädning från 
kvarvarande verksamheter, kr   -0,05 0,00 -0,03 -0,01 

Resultat per aktie före och efter utspädning 
hänförligt avvecklad verksamhet, kr   0,00 -0,02 -0,04 -0,02 

            

Antal aktier (tusental)  116 256 104 934 116 256 104 934 

Genomsnittligt antal aktier före utspädning 
(tusental)   116 256 80 018 115 428 74 699 

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 
(tusental) *   116 256 80 018 115 428 82 314 

 
 
*Då utspädningseffekt skulle innebära ett bättre resultat per aktie, har utspädningseffekt ej beaktats. Utestående 
teckningsoptioner har ej gett någon utspädningseffekt då genomsnittlig aktiekurs överstiger teckningskurs. 
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Koncernens Balansräkning i sammandrag 
(MSEK)   Koncern Koncern 

   2008 2007 

  Not 30-apr 30-apr 

TILLGÅNGAR      

Anläggningstillgångar      
Immateriella tillgångar  5 73,9 78,3 
Materiella anläggningstillgångar 2 31,5 29,5 

Finansiella anläggningstillgångar 1 19,2 28,3 

Uppskjuten skattefordran  1,2 - 

    125,8 136,1 

Omsättningstillgångar      

Varulager   28,4 27,0 
Kundfordringar och andra fordringar    30,9 29,8 

Likvida medel inkl kortfristiga placeringar   8,5 40,2 

    67,8 97,0 

Tillgångar hänförliga verksamheter under avveckling   1,9 - 

SUMMA TILLGÅNGAR   195,5 233,1 

       

EGET KAPITAL OCH SKULDER      

       

Eget kapital                                                       127,4 116,2 

       

Långfristiga skulder      

Upplåning   12,7 11,4 

Uppskjutna skatteskulder   17,8 18,1 

    30,5 29,5 
Kortfristiga skulder      

Upplåning   7,6 28,0 

Aktuella skatteskulder   1,0 0,9 

Leverantörsskulder och andra skulder   27,1 58,5 

    35,7 87,4 

Skulder hänförliga verksamheter under avveckling   1,9 - 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   195,5 233,1 
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Förändring av koncernens Eget kapital 
(MSEK)           
 

Aktiekapital
Övrigt 

tillskjutet 
kapital

Upparbetat 
resultat 

inklusive 
periodens 

resultat 

Eget kapital 
hänförligt till 

moderbolagets 
aktieägare

     

 Not     

          
Eget kapital 1 maj 2006  1,5 63,6 -24,6 40,5

Periodens resultat 2   -2,5 -2,5

Summa redovisade intäkter och kostnader  -2,5 -2,5

Kvittningsemission  0,3 7,1  7,4

Nyemission  2,4 74,4  76,8

Utgifter för nyemission   -6,0   -6,0

Eget kapital 30 april 2007  4,2 139,1 -27,1 116,2

   

Eget kapital 1 maj 2007  4,2 139,1 -27,1 116,2

Periodens resultat    -7,7 -7,7

Summa redovisade intäkter och kostnader  -7,7 -7,7

Nyemission  0,5 18,1  18,6

Teckningsoptioner   0,3   0,3

Eget kapital 30 april 2008  4,7 157,5 -34,8 127,4

 
Eget kapital räkningen har justerats i förhållande till den fastställda i senast avgivna årsredovisning. Förändringen är hänförlig till 
fastställande av förvärvskalkyler för Gewa AB och Unimedic AB - se not 2. De fastställda förvärvskalkylerna har påverkat övrigt 
tillskjutet kapital 2007-04-30 med 4,1 MSEK och upparbetat resultat med -0,6 MSEK. Netto har eget kapital per 2007-04-30 
således justerats med 3,5 MSEK från 112,7 MSEK till 116,2 MSEK.
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Koncernens Kassaflödesanalys i sammandrag 
(MSEK) 12 mån 12 mån

  1 maj-30 apr 1 maj-30april

  2007/2008 2006/2007

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital 10,7 1,8

Förändringar i rörelsekapital -8,5 7,0

Kassaflöde från den löpande verksamheten 2,2 8,8
      
Kassaflöde från investeringsverksamheten -15,2 -36,8
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -18,7 64,2

Periodens kassaflöde -31,7 36,2

      
Likvida medel vid periodens början 40,2 4,0

      

Likvida medel vid periodens slut 8,5 40,2
 
 
Kassaflödet för jämförelseåret har justerats jämfört med föregående års årsredovisning. Justeringen 
innefattar endast en omklassificering mellan de tre kategorierna kassaflöde från löpande, 
investerings- och finansieringsverksamheten. Beskrivning av förändringen återfinns i not 3. 
 
I årets kassaflöde från investeringsverksamheten ingår ett negativt kassaflöde om 0,6 MSEK 
hänförligt verksamheter under avveckling. I de -15,2 MSEK från investeringsverksamheten ingår -7,6 
MSEK hänförligt investeringar i dotterbolag bestående av innehållna köpeskillingar främst avseende 
förvärvet av Unimedic. Resterande belopp är till 6,8 MSEK hänförligt investeringar i materiella och 
immateriella anläggningstillgångar. Föregående års kassaflöde från investeringsverksamheten består 
till -31,4 MSEK av kassaflöde hänförlig förvärv av dotterföretag. 
 
Det negativa kassaflödet från finansieringsverksamheten förklaras främst av att amortering skett av 
ett kortfristigt lån, upptaget i anslutning till förvärvet av Gewa. Föregående års positiva kassaflöde 
från finansieringsverksamheten består till 54,6 MSEK av kontanta nyemissioner men också 
upptagande av lån om netto 9,6 MSEK.  
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag 
(MSEK) 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån 

  1 feb-30 apr 1 feb-30 apr 1 maj-30 apr 1 maj-30 apr 

  2007/2008 2006/2007 2007/2008 2006/2007 
Nettoomsättning 1,1 0,0 4,4 0,4 
Övriga rörelseintäkter 0,0 0,0 0,1 0,0 

       

Summa rörelseintäkter 1,1 0,0 4,5 0,4 
       
Övriga externa kostnader -1,6 -0,9 -5,9 -3,0 
Personalkostnader -0,9 -1,5 -3,2 -3,7 

       

Rörelseresultat -1,4 -2,4 -4,6 -6,3 
       

Resultat från andelar i koncernföretag -0,1 1,3 -7,6 1,3 

Värdeförändringar av finansiella poster 
värderade till verkligt värde 

-7,5 0,0 -8,3 0,0 

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0,2 0,0 0,8 0,3 

Räntekostnader och likn. resultatposter 0,0 -0,1 -0,2 -0,2 

       

Resultat före skatt -8,8 -1,2 -19,9 -4,9 
       

Skatt på periodens resultat 4,1 0,0 4,1 0,0 

       

Periodens resultat -4,7 -1,2 -15,8 -4,9 
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Moderbolagets balansräkning i sammandrag 
(MSEK)   2008 2007 

   30-apr 30-apr 

TILLGÅNGAR       

Anläggningstillgångar       

Materiella anläggningstillgångar   0,1 0,0 

Finansiella anläggningstillgångar   116,2 117,3 

Uppskjuten skattefordran  1,2  

    117,5 117,3 

Omsättningstillgångar       

Kundfordringar och andra fordringar    3,2 4,7 

Likvida medel inkl kortfristiga placeringar   4,5 36,5 

    7,7 41,2 

SUMMA TILLGÅNGAR   125,2 158,5 

        

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

        

Eget kapital                                                       119,6 109,7 

  
      

Långfristiga skulder       

Skulder till kreditinstitut    2,4 0,0 

    2,4 0,0 

Kortfristiga skulder       

Skulder till kreditinstitut   0,6 19,1 

Leverantörsskulder och andra skulder   2,6 29,7 

    3,2 48,8 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   125,2 158,5 
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Redovisnings- och värderingsprinciper  
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. Koncernredovisningen 
har upprättats i enlighet med IFRS (International Financial Reporting Standards) sådana de antagits 
av EU samt Redovisningsrådets Rekommendation RFR 1.1, Kompletterande redovisningsregler för 
koncerner samt Årsredovisningslagen.  
 
Moderbolagets redovisning är upprättad i enlighet med RFR 2.1, Redovisning för juridiska personer 
och Årsredovisningslagen. 
 
RFR 1.1 samt RFR 2.1 träder ikraft 1 januari 2008. Således har koncernen respektive moderbolaget 
tillämpat standarderna i förtid, något som dock ej inneburit någon effekt på koncernens eller 
moderbolagets resultat.  
 
Redovisning och värdering av aktieinnehav 
 
Dotterföretag 
Bolag som definieras som dotterföretag konsolideras enligt förvärvsmetoden, i enlighet med IFRS 3 
Rörelseförvärv och IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella rapporter. I moderföretaget 
redovisas innehav i dotterföretag till anskaffningsvärdemetoden. 
 
Intresseföretag 
Innehav i intresseföretag redovisas som finansiella instrument till verkligt värde, i enlighet med IAS 28 
Innehav i intresseföretag, p.1 och IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering. I det fall 
investeringen är av mer strategisk karaktär och långsiktig, redovisas dessa enligt kapital-
andelsmetoden. Per dagens datum har koncernen ej några intresseföretag av den senare karaktären. 
Således redovisas samtliga intresseföretag till verkligt värde, med värdeförändringarna i 
rörelseresultatet.  
 
I moderföretaget redovisas dock intresseföretag enligt anskaffningsvärdemetoden. 
 
Övriga aktieinnehav 
Övriga aktieinnehav redovisas och värderas som finansiella instrument till verkligt värde, med 
värdeförändringar över resultaträkningen i rörelseresultatet. För jämförelseåret 2006/2007 har en 
omklassificering skett om 1,4 MSEK från Finansnetto till raden Verkligt värdeförändringar aktier och 
andelar, eftersom detta är den resultaträkningspresentation som kommer att användas i kommande 
årsredovisning.    
 
Värdering 
Värdering av intresseföretag som värderas till verkligt värde samt övriga aktieinnehav värderas på 
följande sätt: 
 
Onoterade innehav 
MedCap-koncernen innehar inga eget kapitalinstrument som är noterade. Värderingen av onoterade 
innehav görs med utgångspunkt från International Private Equity and Venture Capital Valuation 
Guidelines”, vilka framtagits av riskkapitalorganisationerna EVCA, BVCA samt AFIC. 
 
En samlad bedömning görs för respektive investering, vilken värderingsmetod som är lämplig för det 
enskilda innehavet. Dels tittar vi på om det skett en finansiering eller en transaktion på armslängds 
avstånd, dels tittar vi på ett bedömt diskonterat kassaflöde från investeringen. Därefter görs en 
bedömning av vilken metod som bäst återspeglar marknadsvärdet på investeringen, varpå innehavet 
värderas utifrån denna metod.   
 
I det fall ett verkligt värde inte kan åsättas på ett tillförlitligt sätt, värderas innehavet till 
anskaffningsvärde med eventuellt avdrag för nedskrivning, i det fall nedskrivningsbehov bedömts 
föreligga. 
 
Skatter 
Uppskjutna skattefordringar, till följd av underskottsavdrag och temporära skillnader, redovisas endast 
i den omfattning det är sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot skattepliktiga överskott inom en nära 
framtid. 
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Jämförelsesiffror 
Bolagen DunMedic köptes 30 juni 2006, Unimedic den 6 oktober 2006 samt Gewa-koncernen den 26 
april 2007. Resultaträkningarna samt kassaflödena från dessa verksamheter inkluderas i 
koncernredovisningen från förvärvstidpunkten. 
 
Verksamheter under avveckling 
I anslutning till att bestämmande inflytande erhölls i Crystal Research AB i oktober 2007 beslutades att 
innehavet skall avvecklas, varför detta innehav redovisas såsom verksamhet under avveckling i 
enlighet med IFRS 5 Anläggningstillgångar till försäljning och avveckling av verksamheter. Innebörden 
är att de resultat som är hänförliga detta innehav, redovisas på separat rad under periodens resultat 
från kvarvarande verksamheter, samt att tillgångar och skulder hänförliga verksamheter under 
avveckling redovisas på separat rad i balansräkningen. Kassaflöden från detta innehav har särskilt 
upplysts om i kassaflödesanalysen. 
 
Avskrivningstider 
Produktionsavtal: 15 år 
Varumärke: Skrivs ej av då de anses ha en obestämd livslängd, prövas löpande för nedskrivning.  
 
Segmentsrapportering 
MedCap AB kommer att tillämpa IFRS 8, Rörelsesegment i förtid i kommande årsredovisning 
2007/2008 varför upplysningskrav avseende segmentsinformation enligt IFRS 8 beaktats i denna 
delårsrapport. IFRS 8 ersätter IAS 14 och anpassar segmentrapporteringen till kraven i USA-
standarden SFAS 131, Disclosures about segments of an enterprise and related information. Den nya 
standarden kräver att segmentinformationen presenteras utifrån ett ledningsperspektiv, vilket innebär 
att den presenteras på det sätt som används i den interna rapporteringen. Detta har lett till en ökning 
av antalet segment för vilka information ska lämnas. Innebörden är också att segmenten rapporteras 
på ett sätt som är mer i överensstämmelse med de interna rapporter som lämnas till den högsta 
verkställande beslutsfattaren. Analys har gjorts av om detta inneburit förändring i hur goodwill 
redovisas per kassagenererande enhet. Någon förändring har dock ej skett varför detta byte av princip 
för segmentsrapportering ej inneburit något för prövningen av goodwill. Jämförelsesiffror för 
2006/2007 har räknats om. 
 
Den högste verkställande beslutsfattaren har identifierats som verkställande direktören i moderbolaget 
MedCap AB. 
 
Företagsledningen har fastställt rörelsesegmenten baserat på den information som behandlas av 
verkställande direktören och som används för att fatta strategiska beslut. Verkställande direktören 
bedömer verksamheten per förvärv (enskilt bolag eller i förekommande fall koncern). De 
rörelsesegment för vilka information ska lämnas, erhåller sina intäkter främst från produktion av 
läkemedel samt försäljning av medicinsk teknik. Se not 4 för segmentsinformation. 
 
Not 1 Finansiella anläggningstillgångar koncernen 
(MSEK)   3 mån 12 mån 12 mån 

    1 feb-30 apr 1 maj-30 apr 1 maj-30 apr 

Aktier och andelar värderade till verkligt värde via resultaträkningen 2007/2008 2007/2008 2006/2007 

Ingående bokfört värde   26,8 28,3 26,4
Tillkommande investeringar   0,3 2,9 1,7
Avgående investeringar   -0,1 -0,1 -
Verkligt värdeförändring under perioden  -7,8 -7,8 1,5
Verksamheter under avveckling   - -4,4 -1,5

        

Summa aktier och andelar värderade till verkligt 
värde via resultaträkningen   19,2 19,2 28,1
        
Uppskjuten skattefordran   1,2 1,2 -

Övriga finansiella anläggningstillgångar  - - 0,2

Finansiella anläggningstillgångar 20,4 20,4 28,3
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Not 2 Rörelseförvärv och effekter av fastställande av preliminär förvärvskalkyl 
Avseende genomförda rörelseförvärv under räkenskapsåret 2006/2007 har arbete under tredje 
kvartalet 2007/2008 färdigställts, avseende identifiering och kvantifiering av förvärvade övervärden 
hänförliga dotterföretagen Unimedic AB samt Gewa AB. Effekterna av de färdigställda 
förvärvskalkylerna är framförallt att övervärden hänförlig goodwill har allokerats om till varumärke 
samt produktavtal. Till detta har också köpeskillingen hänförlig Unimedic justerats med 4,1 MSEK, 
vilket inneburit att värdet på immateriella anläggningstillgångar ökat samt att övrigt tillskjutet eget 
kapital ökat. I följande tabell presenteras justeringsbeloppen för respektive balanspost, räknat vid 
förvärvsdagen. 
 
Effekterna av de omräknade förvärvskalkylerna är följande: 

Gewa Unimedic Summa
Goodwill -7,3 -14,9 -22,2
Varumärke 15,7 - 15,7
Produktionsavtal - 27,0 27
Övervärde varulager -5,5 -0,6 -6,1
Försäljningsrättighet 1,2 - 1,2
Aktier och andelar -1,2 - -1,2
Uppskjuten skatteskuld (minus=ökad skuld) -2,9 -7,4 -10,3
Korrigering köpeskilling - -4,1 -4,1
Summa 0 0 0

 

 
Gewa AB (förvärvsdag 2007-04-26)                                                                               
Justeringarna avseende Gewa har ej fått något genomslag på koncernens egna kapital per 2007-04-
30. En väsentlig del av preliminärt redovisad goodwill har hänförts varumärket Gewa. Mot bakgrund av 
Gewas dominerande ställning inom sin marknad i Europa och under den långa tid som varumärket 
funnits, har den ekonomiska livslängden bedömts vara obestämbar. Innebörden av en obestämbar 
livslängd är att tillgången löpande ej skrivs av utan istället, i likhet med goodwill, årligen kommer att 
prövas för nedskrivning. Effekten av att ta upp ett varumärke istället för goodwill är bl.a. att det uppstår 
en uppskjuten skatt. För de två första kvartalen har omklassificeringen av försäljningsrättigheten från 
aktier och andelar inneburit att en resultateffekt om minus 170 KSEK för de två första kvartalen flyttats 
upp från finansnettot till rörelseresultatet. 
 
Gewa har bl.a. en forsknings- och utvecklingsavdelning samt en personal med lång historik inom 
företaget varför goodwill till stor del är hänförlig den samlade kompetens som finns inom Gewa AB 
respektive dess dotterföretag Gewab AB men också till viss del hänförligt synergier.  
 
Unimedic AB (förvärvsdag 2006-10-06)                                                                              
Justeringarna avseende förvärvet av Unimedic har, förutom omallokeringar från goodwill och varulager 
till produktionsavtal, även innefattat en justering av köpeskillingen hänförlig betalning genom eget 
kapitalinstrument. Effekten av den korrigerade köpeskillingen uppgår till 4,1 MSEK, vilken ökat övrigt 
tillskjutet eget kapital samt allokerats bland ovan angivna övervärden. Den fastställda förvärvskalkylen 
har också inneburit att eget kapital justerats retroaktivt med de avskrivningar som gjorts på 
produktionsavtalen från och med förvärvstidpunkten. Rörelseresultatpåverkan hänförlig avskrivning av 
produktionsavtalen uppgår, för perioden 2007-02-01 – 2007-04-30, till minus 0,5 MSEK och för helåret 
2006/2007 till minus 0,9 MSEK. Skatteeffekten på justeringarna är för helåret 0,3 MSEK. 
Sammantaget har eget kapital per 2007-05-01 justerats med 3,5 MSEK varav 4,1 MSEK är hänförligt 
övrigt tillskjutet kapital och -0,6 MSEK avseende ett justerat upparbetat resultat. 
 
Avskrivningar hänförliga produktionsavtalen har för kvartal 1 och 2 innevarande period justerats med 
minus 0,9 MSEK. Varulagret har i den slutliga förvärvskalkylen inte åsatts något övervärde varför 
rörelseresultatet för kvartal 2 2007/2008 har justerats med plus 0,6 MSEK.  
 
Under fjärde kvartalet 2007/2008 har slutlikvid erlagts vilket inneburit en ökning av anskaffningsvärdet 
om 0,2 MSEK utöver detta har också en transaktionskostnad tillkommit om 0,2 MSEK. Totalt har 
anskaffningsvärdet ökat med 0,4 MSEK, vilket har hänförts goodwill. 
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Förvärvskalkylerna ser ut enligt följande efter genomförda förändringar: 
 Unimedic  Gewa 
      
 Verkligt Bokfört  Verkligt Bokfört 
 värde värde   värde Värde 
Försäljningsrättighet - -  1,2 -
Produktionsavtal 27,0 -  - -
Varumärke - -  15,7 -
Maskiner och inventarier 13,2 13,2  1,8 1,8
Byggnader och Mark - -  8,8 5,6
Finansiella anläggningstillgångar - - 0,3 1,6
Likvida medel 0,3 0,3  0,6 0,6
Kundfordringar 9,3 9,3  7,4 7,4
Lager 7,4 7,4  11,3 11,3
Övriga tillgångar 1,9 1,9  0,5 0,5
Summa tillgångar 59,1 32,1  47,6 28,8
      
Leverantörsskulder -7,7 -7,7  -2,0 -2,0
Avsättning för garantier 0,0 0,0  -0,1 -0,1
Uppskjuten skatteskuld -11,2 -3,6  -6,5 -2,0
Övriga skulder -10,1 -10,1  -15,9 -15,9
 -29,0 -21,4  -24,5 -20,0
      
Verkligt värde på nettotillgångar 30,1 10,7  23,1 8,8
      
Goodwill 4,4   15,3  
      
Total 34,5   38,4  
      
Utgivna eget kapitalinstrument 15,6   5,3  
Konvertibelt skuldebrev -   12,0  
Kontant reglerad del 17,7   19,0  
Förvärvskostnader 1,2 2,1  
Total köpeskilling 34,5   38,4  

 
De förvärvade bolagen har under räkenskapsåret 2006/2007 bidragit med 58,4 MSEK till MedCap-
koncernens omsättning. Denna omsättning är i sin helhet hänförlig Unimedic AB. Om Gewa-
koncernen och Unimedic AB hade ingått i MedCap-koncernen från 1 maj 2006 hade den totala 
omsättningen varit 175,9 MSEK för räkenskapsåret 2006/2007.  
 
Dotterbolagens bokförda värden i Moderbolaget 
(MSEK) 2008 2007
    30-apr 30-apr
IM-Medico Svenska AB  13,1 16,2
Quickels System AB  3,6 3,6
Dunmedic AB  0,5 0,5
Unimedic AB  30,4 30,0
Gewa AB  38,0 38,4
NS Ventures Svenska AB   0,5 -

Summa   86,1 88,7
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Not 3 Justering av jämförelseårets kassaflödesanalys 
(MSEK)  Fastställd   Justerad 

   1 maj-30april Justering 1 maj-30april 

   2006/2007 2006/2007 2006/2007 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar i rörelsekapital  1,7 0,1 1,8 
Förändringar i rörelsekapital  14,4 -7,4 7,0 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  16,1 -7,3 8,8 
         
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -71,7 34,9 -36,8 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  91,8 -27,6 64,2 
Periodens kassaflöde  36,2 0,0 36,2 
         
Likvida medel vid periodens början  4,0 0,0 4,0 
         
Likvida medel vid periodens slut  40,2 0,0 40,2 

 
Omklassificering har skett mellan de tre kategorierna enligt tabellen ovan. 
 
Not 4 Rörelsesegment 
Den segmentinformation, avseende de segment för vilka information ska lämnas, som lämnats 
till VD för verksamhetsåret 2007/2008 är följande: 

(MSEK) Gewa Unimedic
IM  

Quickels
Övriga 

segment Summa
Segmentens nettoomsättning 51,5 104,8 32,4 4,3 193,0
Försäljning mellan segment - - - -4,2 -4,2
Intäkter från externa kunder  51,5 104,8 32,4 0,1 188,8
Justerat EBITDA 7,6 12,5 2,3 -16,7 5,7

Summa tillgångar  63,8 74,6 29,3 25,9 193,6

Tillgångar hänförliga verksamheter under avveckling uppgår till 1,9 MSEK. Totala 
tillgångar inklusive verksamheter under avveckling uppgår till 195,5 MSEK. 

Den segmentinformation, avseende de segment för vilka information ska lämnas, som lämnats 
till VD för verksamhetsåret 2006/2007 är följande: 

Gewa Unimedic
IM  

Quickels
Övriga 

segment Summa
Segmentens nettoomsättning 0,0 58,4 28,4 1,9 88,7
Försäljning mellan segment - - - - -
Intäkter från externa kunder  0,0 58,4 28,4 1,9 88,7
Justerat EBITDA 0,0 6,4 1,6 -4,9 3,1

Summa tillgångar  57,5 72,1 35,7 67,8 233,1

Försäljning mellan segment sker på marknadsmässiga villkor. De intäkter från externa parter som 
rapporteras till verkställande direktören värderas på samma sätt som i resultaträkningen. 
Verkställande direktören bedömer rörelsesegmentens resultat baserat på ett mått som benämns 
Justerat EBITDA. Detta mått exkluderar effekterna av management fees som debiteras från 
moderbolaget (moderbolaget ingår i Övriga segment). 
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 2007/2008 2006/2007 
Justerat EBITDA 9,9 3,1 
Avskrivning av materiella och immateriella 
tillgångar -6,4 -2,9 
Nedskrivning av goodwill -3,1 - 
Rörelseresultat 0,4 0,2 
Finansiella intäkter 1,2 0,4 
Finansiella kostnader -1,8 -0,7 
Resultat före inkomstskatt och verksamheter under 
avveckling -0,2 -0,1 

 
Inga nedskrivningar redovisades under räkenskapsåret 2006/2007. 
 
Not 5 Immateriella tillgångar       
(MSEK) 2008 2007 
    30-apr 30-apr 
       
Produktionsavtal   24,3 26,1 
Varumärke Gewa   15,7 15,7 
Försäljningsrättighet   0,9 1,2 
Patent   - 0,0 
Internt utvecklade tillgångar   0,7 0,2 
Goodwill   32,3 35,1 
       
Summa immateriella tillgångar   73,9 78,3 
 
Definitioner av begrepp som förekommer i delårsrapporten: 
 
EBITDA Earnings before interest, tax, depreciation and amortization (Resultat före 

finansiella poster samt av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar) 

 
Justerat EBITDA EBITDA justerat för utdebiterad management fee (gäller ej koncern-

redovisningen) 
 
Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av periodens nettoomsättning 
 
Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen 
 
EVCA European Venture Capital Association 
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Informationstillfällen  
Årsstämma kommer att hållas den 14 augusti 2008, kl 9.00 på Bragevägen 6, Stockholm. 
Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på hemsidan samt på bolagets kontor senast den 31 
juli 2008. Anmälan till årsstämman kan göras på tel. 08-34 71 10 samt  via mail till 
anna.silvferling@medcap.se till och med den 8 augusti 2008. 
 
Kommande rapporter kommer att lämnas enligt följande: 
- Q1-rapport 2008/2009, den 29 augusti 2008 
- Q2-rapport 2008/2009, den 4 december 2008 

 
Rapporter och pressmeddelanden publiceras på Svenska och finns tillgängliga på bolagets hemsida 
www.medcap.se. 
 
 
Stockholm den 27 juni 2008 
MedCap AB (publ) 
 
 
 
Ingemar Kihlström Bengt Gerdin  Åsa Hedin 
Styrelseordförande  
 
 
Bengt Julander Karl Tobieson   
 
 
Denna bokslutskommuniké har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 
 
 
 
 
 
 
 
 

För mer information, kontakta: 
 

Karl Tobieson, t.f. verkställande direktör,  Ingemar Kihlström, styrelseordförande 
Telefon +46 8 34 71 10, mobil +46 709 35 85 74,  Mobil +46 733 821 102  
e-post karl@tos.se   e-post ingemar.kihlstrom@medcap.se 
 
MedCap AB (publ) är ett First North noterat private equitybolag som investerar inom läkemedel, 
medicinsk teknik och bioteknik. MedCap handlas under symbolen MCAP på First North som drivs av 
Stockholmsbörsen. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se. Certified Adviser är 
Erik Penser Fondkommission AB, www.penser.se. 
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