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Vissa definitioner
Med ”ScandiDos” eller ”Bolaget” avses ScandiDos AB (publ), 
556613-0927, eller, beroende på sammanhang, den koncern i vilken 
ScandiDos AB (publ) är moderbolag (”Koncernen”). Med ”Pro-
spektet” avses föreliggande prospekt. Med ”Företrädesemissio-
nen” eller ”Erbjudandet” avses erbjudandet till Bolagets aktieägare 
att med företrädesrätt teckna nya aktier enligt villkoren i Prospek-
tet. Med ”Erik Penser Bank” eller ”EPB” avses Erik Penser Bank AB 
(publ), 556031-2570. Med ”Euroclear” avses Euroclear Sweden AB, 
556112-8074. Hänvisning till ”SEK” avser svenska kronor, hänvis-
ning till ”EUR” avser euro och hänvisning till ”USD” avser ameri-
kanska dollar. Med ”k” avses tusen och med ”M” avses miljoner.

Upprättande och registrering av Prospektet
Prospektet har upprättats med anledning av Företrädesemissionen. 
Detta Prospekt har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om 
handel med finansiella instrument samt Kommissionens förord-
ning (EG) nr 809/2004 (”Prospektförordningen”). Tvist med anled-
ning av detta Prospekt, Erbjudandet och därmed sammanhängan-
de rättsförhållanden ska avgöras enligt svensk materiell rätt och 
av svensk domstol exklusivt. Förutom vad som uttryckligen anges 
häri, har ingen finansiell information i Prospektet reviderats eller 
granskats av Bolagets revisor. 

Detta Prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspek-
tionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 §§ lagen 
(1991:980) om handel med finansiella instrument. Finansinspektio-
nens godkännande och registrering innebär inte någon garanti från 
Finansinspektionens sida att sakuppgifterna i Prospektet är korrek-
ta eller fullständiga. 

Viktig information till investerare
Erbjudandet riktar sig inte, direkt eller indirekt, till personer vars 
deltagande förutsätter att ytterligare prospekt upprättas eller re-
gistreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs 
enligt svensk rätt. Prospektet kommer inte att distribueras och får 
inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas till eller i 
något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare 
åtgärder företas eller där detta skulle kunna strida mot lagar eller 
regleringar i det landet. Varken de teckningsrätter, betalda teck-
nade aktier (”BTA”) eller de nyemitterade aktier som omfattas av 
Erbjudandet enligt detta Prospekt har registrerats eller kommer 
att registreras enligt United States Securities Act (”Securities Act”) 
från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller någon motsvarande lag i 
någon delstat i USA. Erbjudandet omfattar inte heller personer som 
är bosatta i eller har registrerad adress i Australien, Hongkong, Ja-
pan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller 
i något annat land där Erbjudandet eller distribution av Prospektet 
strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterli-
gare prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd 
vidtas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Följaktligen får teck-
ningsrätter, BTA eller nyemitterade aktier inte direkt eller indirekt, 
utbjudas, säljas vidare eller levereras i eller till länder där åtgärd 
enligt ovan krävs eller till aktieägare med hemvist enligt ovan.

En investering i värdepapper är förenad med vissa risker och in-
vesterare uppmanas att särskilt läsa avsnittet ”Riskfaktorer”. När 
investerare fattar ett investeringsbeslut måste de förlita sig på sin 
egen bedömning av Bolaget och Erbjudandet, inklusive föreliggan-
de sakförhållanden och risker. Inför ett investeringsbeslut bör po-
tentiella investerare anlita sina egna professionella rådgivare samt 
noga utvärdera och överväga investeringsbeslutet. Investerare får 
endast förlita sig på informationen i detta Prospekt samt eventuella 
tillägg till detta Prospekt. Ingen person är behörig att lämna någon 
annan information eller göra några andra uttalanden än de som 
finns i detta Prospekt. Om så ändå skulle ske ska sådan information 
eller sådana uttalanden inte anses ha godkänts av Bolaget eller av 
Erik Penser Bank och ingen av dessa ansvarar för sådan informa-
tion eller sådana uttalanden.

Marknadsinformation och vissa framtidsinriktade uttalanden
Detta Prospekt innehåller framtidsinriktade uttalanden som åter-
speglar Bolagets syn på framtida händelser samt finansiell och 
operativ utveckling. Framtidsinriktade uttalanden kan urskiljas 
genom att de inte uteslutande avser historiska eller aktuella sak-
förhållanden och genom att de kan innefatta ord som ”kan”, ”ska”, 
”förväntas”, ”tros”, ”uppskattas”, ”planeras”, ”avses”, ”beräknas”, 
”förutses”, ”har som målsättning att”, ”prognostiseras”, ”försö-
ker”, ”skulle kunna” eller negationer av sådana ord och andra 

variationer därav eller jämförbar terminologi. Framtidsinriktade 
uttalanden är till sin natur förenade med såväl kända som okända 
risker och osäkerhetsfaktorer eftersom de är avhängiga framtida 
händelser och omständigheter. De framtidsinriktade uttalanden 
som återges i detta Prospekt gäller endast vid tidpunkten för Pro-
spektets offentliggörande och Bolaget gör ingen utfästelse om att 
offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framtidsinrikta-
de uttalanden i anledning av ny information, framtida händelser 
eller dylikt, utöver vad som följer av tillämpliga lagar och regler. 
Även om Bolaget anser att de förväntningar som beskrivs i såda-
na framtidsinriktade uttalanden är rimliga, finns det ingen garanti 
för att dessa framtidsinriktade uttalanden kommer att förverkligas 
eller visa sig vara korrekta. I avsnittet ”Riskfaktorer” finns en be-
skrivning, dock inte uttömmande, av faktorer som kan medföra att 
faktiskt resultat eller faktisk utveckling kan komma att skilja sig 
avsevärt från framtidsinriktade uttalanden i detta Prospekt.

Prospektet innehåller viss historisk marknadsinformation. I det fall 
information har hämtats från tredje part ansvarar Bolaget för att 
informationen har återgivits korrekt. Även om Bolaget anser dessa 
källor vara tillförlitliga har ingen oberoende verifiering gjorts, var-
för riktigheten eller fullständigheten av informationen inte kan ga-
ranteras. Såvitt Bolaget känner till, och kan förvissa sig om genom 
jämförelser med annan information som offentliggjorts av de parter 
varifrån informationen hämtats, har dock inga uppgifter uteläm-
nats på ett sätt som skulle kunna göra informationen felaktig eller 
missvisande i förhållande till de ursprungliga källorna. Ingen tred-
je part enligt ovan har, såvitt Bolaget känner till, väsentliga intres-
sen i Bolaget.

Nasdaq First North
Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av 
de olika börserna som ingår i Nasdaqkoncernen. Bolag på Nasdaq 
First North Stockholm är inte föremål för samma regler som ställs 
på bolag som är noterade på den reglerade huvudmarknaden. 
De är istället föremål för mindre omfattande regler och reglering-
ar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. En investering i ett 
bolag som handlas på Nasdaq First North Stockholm kan därför 
vara mer riskfylld än en investering i ett börsnoterat bolag. Samtli-
ga bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Stockholm har 
en Certified Adviser som övervakar att regelverket efterlevs. Det är 
börsen (Nasdaq Stockholm AB) som godkänner ansökan om list-
ning av aktierna.

Rådgivare
Erik Penser Bank är finansiell rådgivare till ScandiDos och Advo-
katfirman Lindahl är legal rådgivare till ScandiDos och har biträtt 
Bolaget i upprättandet av Prospektet. Då samtliga uppgifter i Pro-
spektet härrör från Bolaget, friskriver sig Erik Penser Bank och 
Advokatfirman Lindahl från allt ansvar i förhållande till befintliga 
eller blivande aktieägare i ScandiDos och avseende andra direk-
ta eller indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av investe-
rings- eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifter 
i Prospektet. Erik Penser Bank är även emissionsinstitut avseende 
Erbjudandet.

Presentation av finansiell information
Viss finansiell och annan information som presenteras i Prospektet 
har avrundats för att göra informationen lättillgänglig för läsaren. 
Följaktligen överensstämmer inte siffrorna i vissa kolumner exakt 
med angiven totalsumma. Detta är fallet då belopp anges i tusen-, 
miljon- eller miljardtal och förekommer särskilt i avsnitten ”Utvald 
historisk finansiell information”, ”Kommentarer till den finansiella 
utvecklingen” samt i de årsredovisningar och delårsrapporter som 
införlivats genom hänvisning. Förutom när så uttryckligen anges 
har ingen information i Prospektet granskats eller reviderats av Bo-
lagets revisor. 

Teckningsrätterna kan ha ett ekonomiskt värde
Teckningsrätterna kan ha ett ekonomiskt värde och för att detta inte 
ska gå förlorat måste innehavaren antingen utnyttja de erhållna 
teckningsrätterna genom att teckna aktier senast den 27 maj 2019 
eller senast den 23 maj 2019 sälja de erhållna teckningsrätterna som 
inte avses utnyttjas för teckning av aktier. Observera att det även 
är möjligt att anmäla sig för teckning av nya aktier utan stöd av 
teckningsrätter. Aktieägare med förvaltarregistrerade innehav ska 
kontakta sin förvaltare för instruktioner om hur teckning och be-
talning ska ske.

Viktig information



3Företrädesemission | ScandiDos

Innehåll

Sammanfattning 4

Riskfaktorer 13

Inbjudan till teckning av aktier 16

Bakgrund och motiv 17

VD har ordet 18

Villkor och anvisningar 19

Så här gör du för att teckna aktier 22

Marknadsöversikt 23

Verksamhetsbeskrivning 27

Utvald historisk finansiell information 32

Kommentar till den finansiella utvecklingen 38

Eget kapital, skulder och annan finansiell information 41

Aktien, aktiekapital och ägarförhållanden 44

Styrelse, ledande befattningshavare och revisor 47

Legala frågor och kompletterande information 53

Vissa skattefrågor i Sverige 57

Bolagsordning 59

Särskild information från Erik Penser Bank 60

Adresser 63

Företrädesemissionen i sammandrag
Den som på avstämningsdagen den 8 maj 2019 
är registrerad aktieägare i ScandiDos äger rätt 
att erhålla teckningsrätter vilka berättigar till 
företrädesrätt att teckna aktier i Företrädese-
missionen. Varje befintlig aktie i ScandiDos 
berättigar till en (1) teckningsrätt. Två (2) teck-
ningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny 
aktie. I den utsträckning nya aktier inte teck-
nas med företrädesrätt ska dessa erbjudas ak-
tieägare och andra investerare som inkommit 
med önskan att teckna aktier i ScandiDos. 

Teckningskurs
2,50 SEK per aktie. 

Emissionsvolym
34,5 MSEK. 

Avstämningsdag
8 maj 2019. 

Teckningstid
13 – 27 maj 2019.

Handel med teckningsrätter
13 – 23 maj 2019.

Teckning och betalning med företrädesrätt
Teckning med stöd av teckningsrätter sker un-
der teckningstiden genom samtidig kontant 
betalning. Depåkunder hos förvaltare ska an-
mäla sig till, och agera i enlighet med instruk-
tion från respektive bank eller förvaltare.

Teckning och betalning utan företrädesrätt
Anmälan om teckning av aktier utan stöd av 
teckningsrätter ska ske under samma period 
som anmälan om teckning av aktier med stöd 
av teckningsrätter. För det fall att inte samtliga 
aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska 
styrelsen, inom ramen för Företrädesemissio-
nens högsta belopp, besluta om tilldelning av 
aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter.

Övrig information
Handelsplats:   Nasdaq First North
ISIN-kod aktie:   SE0005768124
Kortnamn:   SDOS
ISIN-kod teckningsrätt:  SE0012596153
ISIN-kod BTA:   SE0012596161

Nästa finansiella rapport
Bokslutskommuniké:  28 juni 2019
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Sammanfattning

Avsnitt A – Introduktion och varningar

A.1 Varning Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till Prospektet. Varje beslut om att investe-
ra i de värdepapper som erbjuds ska baseras på en bedömning av Prospektet i sin helhet från inves-
terarens sida. Om yrkande avseende uppgifterna i Prospektet anförs vid domstol kan den investerare 
som är kärande i enlighet med medlemsstaternas nationella lagstiftning bli tvungen att svara för kost-
naderna vid översättning av Prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar 
kan endast åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen, inklusive översättningar därav, 
men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna av 
Prospektet eller om den inte, tillsammans med andra delar av Prospektet, ger nyckelinformation för 
att hjälpa investerare i övervägandet att investera i de värdepapper som erbjuds.

A.2 Samtycke Ej tillämplig. Erbjudandet omfattas inte av finansiella mellanhänder.

Avsnitt B – Information om emittenten

B.1 Firma och
handelsbeteckning

Bolagets firma och handelsbeteckning är ScandiDos AB (publ), org. nr 556613-0927.

B.2 Säte och bolagsform ScandiDos är ett svenskt publikt aktiebolag vars verksamhet bedrivs enligt svensk rätt. Styrelsen har 
sitt säte i Uppsala kommun. ScandiDos verksamhet regleras av aktiebo-lagslagen (2005:551).

B.3 Verksamhet ScandiDos utvecklar och säljer system för kvalitetssäkring av avancerad strålterapi av cancer. Bolaget 
erbjuder system som med hög noggrannhet uppmäter och analyserar stråldosen inför och under på-
gående strålbehandling. Bolagets produkter hjälper strålterapiklinikerna att säkerställa att den levere-
rade stråldosen till patienten uppfyller målen för behandlingen samt identifiera eventuella avvikelser 
och därmed bidrar ScandiDos produkter till en ökad patientsäkerhet.

B.4a Trender Antalet människor som drabbas av och behandlas för cancer ökar successivt, drivet utav likväl demo-
grafiska som välståndsrelaterade orsaker. Förändrad demografi i stora delar av västvärlden medför 
att en allt större andel av befolkningen utgörs av äldre, vilka oftare drabbas av cancer. Ett ökat eko-
nomiskt välstånd i övriga delar av världen ökar såväl livslängden som kraven på och tillgången till 
förbättrad sjukvård vilket medför att ett ökat antal människor erhåller avancerad cancervård, bl a 
strålterapi, även i utvecklingsländer.

Den teknologiska utvecklingen på marknaden drivs framförallt av utvecklingen inom strålterapi där 
mer avancerade behandlingsmetoder också ställer krav på en mer avancerad kvalitetssäkring. Även 
en ny behandlingsfilosofi, som uttrycker sig främst genom att behandlingsklinker i ökande grad går 
mot att ge högre strålningsdos vid färre tillfällen än tidigare, medför ett ökat tryck på ökad kvalitets-
säkring. Strålterapimarknaden domineras av Varian och Elekta nu står för ca 90 procent av markna-
den för linjäracceleratorer1. Det är därför viktigt för bolag som ScandiDos att anpassa sina produkter 
och affärsmodell efter hur de två branschledarna agerar.

Bolagets bedömning är att ScandiDos avancerade teknik samt, till Varian och Elekta, integrerbara 
produkter medför att Bolaget står väl positionerat inför en framtida tillväxt.

B.5 Koncernstruktur Koncernen består av moderbolaget ScandiDos AB (org. nr 556613-0927) och de helägda dotterbolagen  
ScandiDos Inc. i USA, Beijing ScandiDos Technology Ltd. Co. i Kina och ScandiDos SAS i Frankrike.

Sammanfattningen består av informationskrav uppställda i ”Punkter”. Punkterna är numrerade i avsnitten A–E 
(A.1–E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de Punkter som krävs i en sammanfattning för aktuell typ av 
värdepapper och emittent. Eftersom vissa Punkter inte är tillämpliga för alla typer av prospekt kan det finnas 
luckor i Punkternas numrering. Även om det krävs att en Punkt inkluderas i sammanfattningen för aktuella vär-
depapper och emittent, är det möjligt att ingen relevant information kan ges rörande Punkten. Informationen 
har då ersatts med en kort beskrivning av Punkten tillsammans med angivelsen ”ej tillämplig”.

1 Elekta, årsredovisning 16/17, sida 5
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B.6 Ägarstruktur ScandiDos hade per den 31 mars 2019 cirka 2 250 aktieägare. I nedan tabell framgår de tio största 
aktieägarna i Bolaget per 31 mars 2019.

Ägare Antal aktier Kapital och röster (%)

Avanza Pension 3 078 465 11,14

Görgen Stjernfeldt Nilsson 2 367 993 8,57

Ingemar Wiberg 2 336 195 8,45

Nordnet Pensionsförsäkring 1 650 854 5,97

Tullbacken AB 1 202 739 4,35

Martin Gren (Grenspecialisten) 1 120 000 4,05

Advokatfirman Tomas Matsson AB pensionsstiftelse 606 577 2,41

Kjell Ericsson 449 288 1,63

Sten Sjöberg 444 910 1,61

Danica Pension 325 550 1,18

De 10 största aktieägarna 13 582 571 49,14

Övriga aktieägare 14 056 676 50,86

Totalt 27 639 247 100,0

B.7 Utvald finansiell
information

I detta avsnitt presenteras utvald historisk finansiell information i sammandrag för ScandiDos avse-
ende räkenskapsåren 1 maj 2016 – 30 april 2017 och 1 maj 2017 – 30 april 2018 samt perioden 1 maj 
2017 – 31 januari 2018 och 1 maj 2018 – 31 januari 2019.

Informationen för räkenskapsåren 1 maj 2016 – 30 april 2017 och 1 maj 2017 – 30 april 2018 är häm-
tad från Bolagets reviderade årsredovisningar medan informationen för perioden 1 maj – 31 januari 
2017/18 med jämförelsesiffror för samma period 2018/19 är hämtad från Bolagets delårsrapport för 
perioden 1 maj – 31 januari 2018/19, vilka har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Del-
årsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor. 

Koncernens resultaträkning
i sammandrag   maj – januari maj – april

Belopp i KSEK 2018/2019 2017/2018 2017/2018 2016/2017

Rörelsens intäkter mm (ej reviderad)       (reviderad)

Nettoomsättning 32 716 31 836 50 570 47 408

Aktiverat arbete för egen räkning 1 640 1 701 2 308 1 636

Övriga rörelseintäkter 763 1 208 2 168 2 271

35 119 34 745 55 046 51 315

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -7 839 -7 537 -13 846 -11 806

Övriga externa kostnader -17 439 -14 163 -19 975 -18 664

Personalkostnader -22 478 -20 236 -27 626 -28 246

Av- och nedskrivningar av  immateriella 
och materiella anläggningstillgångar -3 346 -3 378 -4 501 -4 577

Övriga rörelsekostnader -1 388 -405 -754 -598

Rörelseresultat -17 371 -10 974 -11 656 -12 576

Finansiella poster

Ränteintäkter och liknande poster 455 - 578 -

Räntekostnader och liknande poster -422 -377 -243 -508

Resultat efter finansiella poster -17 338 -11 351 -11 321 -13 084

Skatt på periodens resultat - - -244 -73

PERIODENS RESULTAT -17 338 -11 351 -11 565 -13 157
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Utvald finansiell
information, forts. Koncernens balansräkning

i sammandrag 31 januari 30 april

Belopp i KSEK 2019 2018 2018 2017

Tillgångar (ej reviderad) (reviderad)

Summa anläggningstillgångar 27 828 29 031 28 994 29 756

Summa omsättningstillgångar 33 511 37 699 37 132 33 730

Summa tillgångar 61 339 66 730 66 126 63 486

Eget kapital och skulder

Eget kapital 29 351 47 279 46 579 44 003

Långfristiga skulder 1 828 1 333 1 083 2 083

Kortfristiga skulder 30 160 18 118 18 464 17 400

Summa eget kapital och skulder 61 339 66 730 66 126 63 486

Koncernens  kassaflödesanalys
i sammandrag maj – januari maj – april

Belopp i KSEK 2018/2019 2017/2018 2017/2018 2016/2017

(ej reviderad) (reviderad)

Kassaflöde från den
löpande verksamheten -13 374 -8 895 -9 167 -13 168

Kassaflöde från
investeringsverksamheten -2 176 -2 660 -3 741 -2 506

Kassaflöde från
finansieringsverksamheten 8 904 13 888 14 165 18 200

Periodens kassaflöde -6 646 2 333 1 257 2 526

Likvida medel vid periodens början 9 079 8 267 8 267 5 706

Kursdifferens i likvida medel 259 -155 -445 35

Likvida medel vid periodens slut 2 692 10 445 9 079 8 267

Koncernens nyckeltal
Nedan följer Bolagets nyckeltal som omfattar den historiska finansiella informationen. Prospektet 
innehåller vissa alternativa finansiella nyckeltal som inte beräknas enligt ScandiDos tillämpade re-
dovisningsprinciper årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). ScandiDos bedömer att nyckeltalen ger en bättre för-
ståelse för Bolagets ekonomiska trender. Nyckeltalen, såsom ScandiDos har definierat dessa, bör inte 
jämföras med andra bolags nyckeltal som har samma benämning då definitionerna kan skilja sig åt. 
Nyckeltalen i nedan tabell har inte reviderats såvida inget annat anges.  

maj – januari maj – april

Belopp i KSEK 2018/2019 2017/2018 2017/2018 2016/2017

Nettoomsättning 32 716 31 836 50 570 47 408

Bruttomarginal, % 76 76 73 75

EBITDA -14 025 -7 596 -7 155 -7 999

EBITDA-marginal, % -43 -24 -14 -17

Balansomslutning 61 339 66 730 66 126 63 486

Avkastning på sysselsatt kapital, % -38 -23 -23 -28

Avkastning på eget kapital, % -46 -25 -26 -35

Soliditet, % 48 71 70 69

Resultat per aktie vid periodens slut, SEK -0,63 -0,41 -0,42 -0,52

Resultat per aktie vid full utspädning, SEK -0,63 -0,41 -0,42 -0,51

Antal anställda vid periodens slut 29 30 30 29

Utdelning per aktie, SEK - - - -

Antal aktier vid periodens slut 27 639 247 27 639 247 27 639 247 25 139 247
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Utvald finansiell
information, forts.

Definitioner av alternativa nyckeltal

Bruttomarginal, %
Nettoomsättning minus råvaror och förnödenheter genom nettoomsättningen. Bolaget anser att nyck-
eltalet är relevant då det visar verksamhetens behållning av varje försäljningskrona efter produktions-
kostnader som kan täcka övriga kostnader samt utgöra vinst.

EBITDA, kSEK
Rörelseresultat med av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 
återförda. Bolaget anser att nyckeltalet är relevant då det påvisar rörelsens grundläggande lönsamhet 
oberoende av av- och nedskrivningar, räntekostnader och skatt, vilka påverkas av exempelvis före-
tagsförvärv, vald finansieringsstruktur och jurisdiktion för taxering.

EBITDA-marginal, %
EBITDA genom nettoomsättningen. Bolaget anser att nyckeltalet är relevant då det påvisar verksam-
hetens marginal oberoende av av- och nedskrivningar, räntekostnader och skatt, vilka påverkas av 
exempelvis företagsförvärv, vald finansieringsstruktur och jurisdiktion för taxering.

Avkastning på sysselsatt kapital, %
Resultat efter finansiella poster pålagt med finansiella intäkter genom genomsnittligt sysselsatt kapi-
tal. Bolaget anser att nyckeltalet är relevant då det är ett lönsamhetsmått som används för att ställa 
resultatet i relation till det kapital som behövs för att driva verksamheten.

Genomsnittligt sysselsatt kapital
Totala tillgångar minus ej räntebärande skulder vid periodens början adderat med totala tillgångar 
minus ej räntebärande skulder vid periodens slut dividerat med 2.

Ej räntebärande skulder
Skulder som inte är räntebärande.

Avkastning på eget kapital, %
Periodens resultat dividerat med genomsnittligt eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieä-
gare. Bolaget anser att nyckeltalet är relevant då det effektivt genomlyser den lönsamhet Bolagets 
verksamhet genererat med avseende på aktieägarnas insatta och upparbetade kapital.

Genomsnittligt eget kapital hänförligt moderföretagets aktieägare
Eget kapital hänförligt moderföretagets aktieägare vid periodens början adderat med eget kapital 
hänförligt moderföretagets aktieägare vid periodens slut dividerat med 2.

Soliditet, %
Totalt eget kapital genom totala tillgångar. Bolaget anser att nyckeltalet är relevant då det visar hur 
stor andel av tillgångarna som finansierats av aktieägarna och därmed tydliggör Bolagets finansiella 
styrka.

Resultat per aktie vid periodens slut, SEK
Periodens resultat genom antal aktier vid periodens slut. Bolaget anser att nyckeltalet är relevant då 
Bolagets resultatutveckling har betydelse för prissättningen av Bolagets aktie samt uppfattningen om 
hur verksamheten bedrivs.

Resultat per aktie vid full utspädning, SEK
Periodens resultat genom antal aktier vid periodens slut inkl antal utställda optioner vid periodens 
slut. Bolaget anser att nyckeltalet är relevant då Bolagets resultatutveckling har betydelse för prissätt-
ningen av Bolagets aktie samt uppfattningen om hur verksamheten bedrivs.

Antal utställda optioner vid periodens slut
Antal utställda optioner vid periodens slut.

Avstämningstabell alternativa nyckeltal maj – januari maj – april

Genomsnittligt sysselsatt kapital 2018/2019 2017/2018 2017/2018 2016/2017

(+Tillgångar vid periodens början +66 126 +63 486 +63 486 +57 490

-Ej räntebärande skulder
vid periodens början -16 937 -16 400 -16 400 -15 594

+Tillgångar vid periodens slut +61 339 +66 730 +66 126 +63 486

-Ej räntebärande skulder
vid periodens slut) -20 474 -17 118 -16 937 -16 400

/ 2 / 2 / 2 / 2 / 2

=Genomsnittligt sysselsatt kapital 45 027 48 349 48 138 44 491
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Utvald finansiell
information, forts. maj – januari maj – april

Ej räntebärande skulder 2018/2019 2017/2018 2017/2018 2016/2017

=Ej räntebärande skulder
vid periodens början -16 937 -16 400 -16 400 -15 594

=Ej räntebärande skulder
vid periodens slut) -20 474 -17 118 -16 937 -16 400

maj – januari maj – april

Avkastning på sysselsatt kapital 2018/2019 2017/2018 2017/2018 2016/2017

(+Resultat efter finansiella poster -17 371 -10 974 -11 655 -12 576

+Finansiella intäkter) +455 - +577 -

/ Genomsnittligt sysselsatt kapital / 45 027 / 48 349 48 138 44 491

= Avkastning på sysselsatt kapital -0,38 -0,23 -0,23 -0,28

maj – januari maj – april

Genomsnittligt eget kapital 2018/2019 2017/2018 2017/2018 2016/2017

(+Eget kapital hänförligt tillmoderföreta-
gets aktieägare vid periodens början +46 579 +44 003 +44 003 +31 999

+Eget kapital hänförligt tillmoderföreta-
gets aktieägare vid periodens slut) +29 351 +47 279 +46 579 +44 003

/ 2 / 2 / 2 / 2 / 2

=Genomsnittligt eget kapital 37 965 45 641 45 291 38 001

maj – januari maj – april

Avkastning på eget kapital 2018/2019 2017/2018 2017/2018 2016/2017

+Periodens resultat -17 338 -11 351 -11 565 -13 157

/ Genomsnittligt eget kapital / 37 965 / 45 641 / 45 291 / 38 001

= Avkastning på eget kapital -0,46 -0,25 -0,26 -0,35

Väsentliga händelser under perioden maj – januari 2019
1 maj 2016 – 30 april 2017
• ScandiDos mottog och åtgärdade granskningsrapport för CE-godkännande av Delta4 Discover, juni 2016.
• Delta4 Discover erhöll CE-godkännande enligt Medicinska direktivet, augusti 2016.
• ScandiDos startade försäljningskontor i Asien, oktober 2016.
• Bolaget genomförde företrädesemission på 28,7 MSEK, oktober 2016.
• Under året sker första levereransen av Delta4 Phantom+ till Argentina.

1 maj 2017 – 30 april 2018
• ScandiDos valdes som huvudleverantör till franska sjukhuskedjor, augusti 2017.
• ScandiDos säljer till amerikansk sjukhuskedjas samtliga sjukhus, augusti 2017.
• Bolaget genomförde riktad emission om 15 MSEK, september 2017.
• Bolaget införde teckningsoptionsprogram för anställda och styrelse, fulltecknades november 2017.
• Delta4 Discover var det första kvalitetskontrollsystemet för användning under behandling som 

samvaliderats med Varian för användning med deras behandlingsystem, november 2017.
• Under året sker första leveransen av Delta4 Discover till Sydkorea, Österrike och USA.

1 maj 2018 – 31 januari 2019
• Banklån på 7 MSEK har beviljats Bolaget för att överbrygga likviditetsnedgång pga försämrad 

försäljning under Q1 2018/2019, oktober 2018.
• Under perioden sker första leveransen av Delta4 Discover till Mexiko.

Väsentliga händelser efter den 31 januari 2019
• Bolaget har i april 2019 beviljats en kredit från Erik Penser Bank uppgående till 5 MSEK, som 

tagits i anspråk i sin helhet per dagen för Prospektet.
• ScandiDos får den 9 april 2019 FDA 510(k)-godkännande på nya produkten Delta4 Phantom+ MR.
• ScandiDos tar order på första Delta4 Phantom+ MR i Sverige.

B.8 Utvald
proformaredovisning

Ej tillämplig. Prospektet innehåller ingen proformaredovisning.

B.9 Resultatprognos Ej tillämplig. Prospektet innehåller ingen resultatprognos eller beräkning av förväntat resultat.
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B.10 Anmärkningar från 
Bolagets revisor

Ej tillämplig. Inga anmärkningar förekommer i revisionsberättelsen avseende den historiska finansiel-
la informationen som införlivats i Prospektet genom hänvisning.

B.11 Rörelsekapital Bolagets befintliga rörelsekapital är enligt styrelsens bedömning inte tillräckligt för ScandiDos aktu-
ella behov för den kommande tolvmånadersperioden. Med rörelsekapital avses Bolagets möjligheter 
att få tillgång till likvida medel för att fullgöra sina betalningsförpliktelser varefter de förfaller till 
betalning. Bolagets likviditetsprognos över kassaflöden, tillsammans med tillgängliga likvida medel, 
indikerar att det tillgängliga rörelsekapitalet beräknas vara förbrukat i juni 2019 då 10 MSEK ska åter-
betalas till Erik Penser Bank och att underskottet uppgår till maximalt 23 MSEK under de kommande 
tolv månaderna. 

För att ta vara på den tillväxt- och lönsamhetspotential som marknaden för ScandiDos utgör beslutade 
Bolagets styrelse att genomföra Företrädesemissionen, vilket godkändes vid extra bolagsstämma den 2 
maj 2019, vilken uppgår till 34,5 MSEK före emissionskostnader som bedöms uppgå till cirka 4,0 MSEK, 
varav 1,8 MSEKavser ersättning för emissionsgarantier. Nettolikviden om 30,6 MSEK bedöms som till-
räckligt för att tillgodose Bolagets rörelsekapitalbehov för den kommande tolvmånadersperioden. 

Befintliga aktieägare i Bolaget har genom teckningsförbindelser förbundit sig teckna 3,5 MSEK i Fö-
reträdesemissionen, motsvarande omkring 10,1 procent. Därutöver har ett antal befintliga aktieägare 
och externa investerare åtagit sig att överta teckningsrätter från ScandiDos grundare och teckna sig 
för dessa till ett belopp om cirka 5,9 MSEK, motsvarande ca 17,0 procent av Företrädesemissionen. 
Ett garantikonsortium har vidare förbundit sig att därutöver teckna aktier till ett sammanlagt belopp 
om högst ca 25,2 MSEK, motsvarande ca 72,8 procent av Företrädesemissionen, som eventuellt inte 
tecknas med eller utan stöd av företrädesrätt. Sammantaget utgör teckningsförbindelser och garanti-
åtaganden 34,5 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. 

För det fall Företrädesemissionen inte skulle fulltecknas och de parter som ingått tecknings- och ga-
rantiförbindelser inte skulle uppfylla sina åtaganden kommer Bolaget att undersöka andra finansie-
ringsmöjligheter, alternativt driva verksamheten i mer långsam takt än planerat, till dess att ytterliga-
re kapital kan anskaffas. För det fall samtliga alternativa finansieringsmöjligheter skulle misslyckas, 
finns en risk att Bolaget skulle tvingas revidera gällande utvecklingsplaner, vilket skulle kunna på-
verka Bolagets tillväxt negativt.

Avsnitt C – Information om de värdepapper som erbjuds

C.1 Aktieslag Erbjudandet omfattar aktier i ScandiDos med ISIN-kod SE0005768124

C.2 Valuta Aktierna är denominerade i svenska kronor (SEK).

C.3 Antal aktier och
nominellt värde

Antalet aktier i ScandiDos före Företrädesemissionen uppgår till 27 639 247, envar med ett kvotvärde 
om 0,05 SEK. Bolaget har endast ett aktieslag och samtliga utestående aktier är fullt inbetalda.

C.4 Rättigheter avseende 
aktierna

Aktierna i ScandiDos har utgivits i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) och de rättigheter som 
är förenade med aktier som är emitterade av Bolaget, inklusive de rättigheter som följer av bolagsord-
ningen, kan endast ändras i enlighet med de förfaranden som anges i denna lag. Varje aktie berättigar 
till en (1) röst på bolagsstämma. Varje röstberättigad aktieägare får vid bolagsstämma rösta för fulla 
antalet av denne ägda och företrädda aktier. Beslutar Bolaget att genom kontant- eller kvittningse-
mission ge ut nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna som huvudregel före-
trädesrätt till teckning i förhållande till det antal aktier de förut äger. Samtliga aktier medför lika rätt 
till andel i Bolagets vinst och till eventuellt överskott vid likvidation. Beslut om vinstutdelning fattas 
av bolagsstämman och utbetalas genom Euroclears försorg. Rätt till eventuell utdelning tillkommer 
den som på den av bolagsstämman fastställda avstämningsdagen för utdelning är registrerad som 
innehavare av aktier i den av Euroclear förda aktieboken.

C.5 Aktiernas
överlåtbarhet

Det föreligger inga inskränkningar i rätten att fritt överlåta aktier i Bolaget.

C.6 Reglerad marknad Ej tillämplig. Aktierna i ScandiDos handlas på Nasdaq First North, vilken är en alternativ handels-
plats som regleras av ett särskilt regelverk och som inte har samma juridiska status som en reglerad 
marknad. De nyemitterade aktierna i Erbjudandet kommer att tas upp till handel på Nasdaq First 
North i samband med att nyemissionen registreras av Bolagsverket. ScandiDos aktie handlas under 
kortnamnet SDOS.

C.7 Utdelningspolitik ScandiDos är ett tillväxtbolag där genererade vinstmedel planeras att avsättas till utveckling av verk-
samheten. Någon aktieutdelning är därför inte planerad för de kommande åren. I framtiden när Bola-
gets resultat och finansiella ställning så medger, kan aktieutdelning bli aktuell.
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Avsnitt D – Risker

D.1 Huvudsakliga risker 
avseende Bolaget eller 
branschen

De risker som är relaterade till Bolagets verksamhet och bransch inkluderar bland annat följande 
huvudsakliga risker:

Marknadsrisk 
Marknaden för strålterapi domineras av ett fåtal globala aktörer. Det är av vikt att ScandiDos hård- 
och mjukvara är kompatibla med dessa aktörers befintliga och framtida produkter. Det finns en risk 
att de ledande aktörerna inom strålterapi ändrar designen på sina produkter och därmed försvårar 
kompatibiliteten för ScandiDos produkter. Det är därför viktigt att ScandiDos fortsätter att investera 
i forskning och utveckling av sina produkter och tjänster. Har inte ScandiDos möjlighet att vidareut-
veckla sina produkter finns risk att deras attraktionskraft minskar med vikande försäljning som följd.

Vidare är marknaden för strålterapi beroende av offentliga medel. Det finns en risk att andra prio-
riteringar avseende offentliga medel till strålterapi eller minskad kapacitet i det offentliga systemet 
att finansiera strålterapi minskar marknaden för ScandiDos produkter, vilket skulle ha en negativ 
påverkan på Bolagets försäljning. 

Strålterapi ges i dag till cirka hälften av alla cancerpatienter, främst som kurativ eller palliativ be-
handling, men även som för- eller efterbehandling innan operation . Det finns en risk att alternativa 
behandlingsformer i framtiden i vissa fall kan ersätta strålterapi, vilket skulle ha en negativ inverkan 
på ScandiDos försäljning och resultat. Skulle någon av ovanstående risker inträffa skulle detta kunna 
ha en väsentligt negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Tillstånd och godkännanden
ScandiDos är beroende av att Bolagets produkter svarar upp mot de krav som ställs av kundernas 
godkännandeförfaranden och ersättningssystem inom sjukvården. Godkännandeprocessen för med-
icintekniska produkter varierar mellan länder och sjukvårdssystem, vilket innebär att det finns en 
osäkerhet kring hur mycket resurser som ScandiDos kommer att behöva avsätta för att tillgodose 
kraven på godkännande. Det finns också en risk att Bolaget inte kommer att erhålla eller bibehålla 
sådana tillstånd. Utan nödvändiga tillstånd kan Bolaget inte marknadsföra sina produkter. Uteblivna 
eller försenade tillstånd eller godkännanden riskerar resultera i att potentiella intäkter förskjuts i tiden 
eller helt uteblir vilket skulle påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Produktkvalitet
Det finns en risk att bristande kvalitet i ScandiDos produkter leder till att skadeståndsanspråk av-
seende produktansvar riktas mot Bolaget. Det finns en risk att sådant skadeståndsanspråk i sin tur 
leder till att Bolagets finansiella ställning påverkas negativt. Vidare finns det en risk att bristande pro-
duktkvalitet resulterar i minskande efterfrågan på Bolagets produkter vilket skulle påverka Bolagets 
verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Forskning & utveckling
Marknaden för medicinteknisk utrustning för kvalitetssäkring av strålbehandling påverkas i hög grad 
av teknikutveckling och ScandiDos investerar löpande betydande belopp i utvecklingen av hård- och 
mjukvara för att utveckla sitt erbjudande. Det finns en risk att Bolaget fattar felaktiga investeringsbe-
slut avseende produktutveckling. Vidare kan förseningar i Bolagets utvecklingsarbete eller oförmåga 
att följa med i den tekniska utvecklingen medföra minskad eller förlorad konkurrenskraft för Bolaget, 
vilket skulle hämma Bolagets utveckling och resultera i vikande försäljning och resultat.

Beroende av kvalificerad personal
Bolagets framtida utveckling beror i hög grad på företagsledningens och andra nyckelpersoners kun-
skap, erfarenhet och engagemang. En risk i Bolagets verksamhet är om olika nyckelpersoner skulle 
välja att avsluta sin anställning i Bolaget. ScandiDos skulle i en sådan situation kunna ha svårigheter 
att snabbt finna kvalificerade ersättare, med en utdragen och kostsam rekryteringsprocess som följd. 
Detta skulle kunna medföra en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finan-
siella ställning.

Immateriella rättigheter
I sin verksamhet är ScandiDos beroende av egenutvecklade metoder och produkter och ScandiDos 
framgång beror delvis på om patentskydd kan erhållas och bibehållas för Bolagets teknologi och pro-
dukter samt om verksamheten kan bedrivas utan att inkräkta på ett teknologiskt område som paten-
terats av annan. Flertalet av Bolagets immateriella rättigheter skyddas av patent eller andra upphovs-
rättsliga skydd, däri föreligger risk att beviljade patent inte kommer att utgöra ett tillräckligt skydd för 
ScandiDos rättigheter och vidare kan framtida patentansökningar komma att avslås. Det finns även 
risk att konkurrenter trots ScandiDos skyddsåtgärder kopierar Bolagets teknologi. Att driva rättspro-
cesser för att skydda immateriella rättigheter riskerar att både bli kostsamt och ta ledningens fokus 
från Bolagets verksamhet. Vidare finns en risk att konkurrenter som kopierar Bolagets teknologi med-
för att ScandiDos möjligheter att sälja sina produkter försvåras.

Valutarisk
ScandiDos redovisning upprättas i SEK. Merparten av fakturering av Bolagets försäljning sker i EUR 
och USD. Intäkterna är fördelade mellan EUR, USD och SEK samtidigt som kostnaderna i huvudsak 
tas i SEK, vilket innebär att Bolaget är exponerat mot dessa valutors värdeförändringar. En ogynnsam 
utveckling mellan EUR och USD gentemot SEK kan medföra negativa effekter på ScandiDos resultat 
och finansiella ställning.
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D.3 Huvudsakliga risker 
avseende de värde- 
papper som erbjuds

De huvudsakliga riskerna relaterade till ScandiDos aktie och Företrädesemissionen inkluderar:

Utdelning
Framtida utdelningar och storleken på sådana utdelningar är bland annat beroende av ScandiDos 
framtida verksamhet, resultat, finansiella ställning, utdelningsbara medel, kassaflöde, rörelsekapi-
talbehov samt generella finansiella och legala restriktioner. Vidare finns det en risk att ScandiDos 
bolagsstämma inte beslutar om utdelning.

Utspädning genom framtida nyemissioner
Bolaget kan i framtiden komma att genomföra ytterligare emissioner av aktier eller aktierelaterade 
instrument i syfte att anskaffa kapital för vidare verksamhetsutveckling. Detta riskerar att minska 
befintliga ägares proportionella ägande och andel av röster genom utspädning. Konsekvensen vid 
uteblivet deltagande i framtida emissioner skulle kunna bli en lägre andelsrätt till Bolagets eventuella 
framtida vinst och relativt mindre inflytande i Bolaget. Vidare kan nyemissioner få en negativ effekt 
på aktiernas marknadspris.

Handel i teckningsrätter och BTA
Teckningsrätter kommer att noteras och handlas på Nasdaq First North under perioden 13 - 23 maj 
2019 och den BTA som erhålls i utbyte mot utnyttjade teckningsrätter efter erlagd betalning kommer 
att listas och handlas under perioden 13 maj 2019 fram till dess att Bolagsverket har registrerat ny-
emissionen. Denna registrering beräknas ske omkring vecka 25, 2019. Det finns en risk att handeln i 
teckningsrätterna och i BTA inte blir tillräckligt likvid för att säkerställa en effektiv marknad och lika-
så att kursutvecklingen inte korrelerar effektivt med kursutvecklingen för ScandiDos aktie och att en 
eventuell säljare av teckningsrätter och BTA därmed inte kommer att kunna genomföra en försäljning 
till önskade prisnivåer. 

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier ej säkerställda
ScandiDos har erhållit teckningsförbindelser och emissionsgarantier omfattande 100 procent av Före-
trädesemissionen. Dessa förbindelser och garantier är inte säkerställda genom pantsättning, spärrme-
del eller liknande arrangemang, vilket innebära en risk att någon eller några av dem som har avgivit 
teckningsförbindelser och emissionsgarantier inte kan uppfylla sina respektive åtaganden.

Handelsplats
Aktierna i ScandiDos är upptagna till handel på Nasdaq First North, som är en alternativ handels-
plats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Bolag vars aktier handlas på Nasdaq First 
North är inte skyldiga att följa samma regler som bolag vars aktier handlas på reglerad marknad, 
utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. En 
investering i ett bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North kan därför vara mer riskfylld än en 
investering i ett bolag vars aktier handlas på en reglerad marknad.

Avsnitt E – Information om erbjudandet

E.1 Emissionsbelopp och 
emissionskostnader

Vid full teckning av Företrädesemissionen tillförs ScandiDos cirka 34,5 MSEK före emiss-ionskostna-
der. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till 4,0 MSEK och består huvudsakligen av kostnader för 
emissionsgarantier och ersättning till finansiell och legal rådgivare i anslutning till Företrädesemis-
sionen. 

E.2a Motiv till Erbjudan-
det och användning 
av emissionslikvid

Ett nytt segment för ScandiDos är strålterapi med sk MR-linacs, där en magnetkamera integrerats i 
strålterapimaskinen. ScandiDos har nyligen lanserat Delta4 Phantom+ MR som är en vidareutveck-
ling och anpassning av Delta4 Phantom+ för att fungera i det kraftiga magnetfält som mätningarna 
skall genomföras i. Delta4 Phantom+ MR frisläpptes i mars 2019 och erhöll FDA 510(k)-godkännande 
i april 2019, vilket medför att produkten kan säljas på åtminstone 90 procent av marknaden för MR- 
linacs enligt Bolagets bedömning. ScandiDos ser goda tillväxtmöjligheter inom detta område.

Ytterligare en ny produkt är Delta4  TPV som används för att kvalitetssäkra dosplaneringssystemet. 
Produkten, som är helt mjukvarubaserad, är ett komplement till ScandiDos övriga produkter men 
kan även användas fristående. Delta4 TPV kommer att lanseras under verksamhetsåret 2019/2020 och 
bidra till tillväxt.

Sedan november 2017 har ScandiDos produkt Delta4 Discover, som används för att säkerställa strål-
dosen till patient vid varje behandlingstillfälle, samtliga tillstånd och validering med Varian och kan 
därmed säljas i större delen av världen. Produkten har potential att väsentligt öka ScandiDos om-
sättning men ännu har inte försäljningen tagit fart. ScandiDos räknar med att försäljningen av Delta4 
Discover kommer att öka framöver men att det kommer att ta ytterligare en tid innan området tar 
riktig fart.

Bolagets befintliga rörelsekapital är enligt styrelsens bedömning inte tillräckligt för ScandiDos aktu-
ella behov för den kommande tolvmånadersperioden. Med rörelsekapital avses Bolagets möjligheter 
att få tillgång till likvida medel för att fullgöra sina betalningsförpliktelser varefter de förfaller till 
betalning. Bolagets likviditetsprognos över kassaflöden, tillsammans med tillgängliga likvida medel, 
indikerar att det tillgängliga rörelsekapitalet beräknas vara förbrukat i juni 2019 då 10 MSEK ska åter-
betalas till Erik Penser Bank och att underskottet uppgår till maximalt 23 MSEK under de kommande 
tolv månaderna.

Sammantaget har ScandiDos förutsättningar för tillväxt både på kort och lång sikt. För att säkerställa 
tillväxten och kapitalisera på genomförd produktutveckling erfordras en fortsatt satsning på mark-
nadsföring och försäljning. För att säkerställa denna satsning genomför ScandiDos nu förestående 
Företrädesemission. Emissionslikviden från Företrädesemissionen om cirka 30,6 MSEK efter emis-
sionskostnader avses att användas till återbetalning av kredit till Erik Penser Bank, 10 MSEK, och där-
utöver lika fördelat mellanmarknadsförings- och försäljningsinsatser samt förstärkning av Bolagets 
rörelsekapital.
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Motiv till Erbjudan-
det och användning 
av emissionslikvid, 
forts.

Befintliga aktieägare i Bolaget har genom teckningsförbindelser förbundit sig teckna 3,5 MSEK i Fö-
reträdesemissionen, motsvarande omkring 10,1 procent. Därutöver har ett antal befintliga aktieägare 
och externa investerare åtagit sig att överta teckningsrätter från ScandiDos grundare och teckna sig för 
dessa till ett belopp om ca 5,9 MSEK, motsvarande ca 17,0 procent av Företrädesemissionen. Ett garan-
tikonsortium har vidare förbundit sig att därutöver teckna aktier till ett sammanlagt belopp om högst 
ca 25,2 MSEK, motsvarande ca 72,8 procent av Företrädesemissionen, som eventuellt inte tecknas med 
eller utan stöd av företrädesrätt. Sammantaget utgör teckningsförbindelser och garantiåtaganden 34,5 
MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. 

För det fall Företrädesemissionen inte skulle fulltecknas och de parter som ingått tecknings- och ga-
rantiförbindelser inte skulle uppfylla sina åtaganden kommer Bolaget att undersöka andra finansie-
ringsmöjligheter, alternativt driva verksamheten i mer långsam takt än planerat, till dess att ytterliga-
re kapital kan anskaffas. För det fall samtliga alternativa finansieringsmöjligheter skulle misslyckas, 
finns en risk att Bolaget skulle tvingas revidera gällande utvecklingsplaner, vilket skulle kunna på-
verka Bolagets tillväxt negativt.

E.3 Villkor i sammandrag Företrädesrätt till teckning
De som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är registrerade i den av Euroclear, för Scan-
diDos räkning, förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal aktier 
som innehas på avstämningsdagen.

Teckningskurs
Teckningskursen är 2,50 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vem som är berättigad att erhålla teckningsrätter 
är den 8 maj 2019. Sista dag för handel med ScandiDos aktie med rätt att erhålla teckningsrätter är 
den 6 maj 2019. Aktien handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter från och med den 7 maj 2019.

Teckningsrätter
För varje aktie i ScandiDos som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Två (2) 
teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Teckningstid
Anmälan om teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsrätter ska ske genom samtidig kon-
tant betalning under perioden 13 – 27 maj 2019.

Handel med teckningsrätter
Handel med teckningsrätter sker på Nasdaq First North under perioden 13 – 23 maj 2019.

Handel med BTA
Handel med BTA kommer att ske på Nasdaq First North från och med den 13 maj 2019 fram till om-
vandling av BTA till stamaktier, vilket beräknas ske vecka 26, 2019.

E.4 Intressen som har 
betydelse för
Erbjudandet

Befintliga aktieägare i Bolaget har genom teckningsförbindelser förbundit sig teckna 3,5 MSEK i Fö-
reträdesemissionen. Därutöver har ett antal befintliga aktieägare och externa investerare åtagit sig att 
överta teckningsrätter från ScandiDos grundare och att teckna sig för dessa till ett belopp om cirka 5,9 
MSEK. Vidare har ett garantikonsortium förbundit sig att teckna aktier till ett sammanlagt belopp om 
högst cirka 25,2 MSEK. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. Marknadsmässig 
ersättning utgår dock enligt garantiavtalen. Utöver vad som anges ovan finns inga ekonomiska eller 
andra intressen i Erbjudandet.

ScandiDos finansiella rådgivare och emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen är Erik 
Penser Bank. Erik Penser Bank har tillhandahållit, och kan i framtiden komma att tillhandahålla, bank 
och investeringstjänster samt finansiella, kommersiella eller andra tjänster åt ScandiDos för vilka Erik 
Penser Bank erhållit eller kan komma att erhålla ersättning. Bl a har Erik Penser Bank lämnat ett kort-
fristigt lån om 5 MSEK samt en kredit uppgående till 5 MSEK, som tagits i anspråk i sin helhet vid 
dateringen för Prospektet, till ScandiDos. Lånen kommer att återbetalas i samband med att likviden 
från Företrädesemissionen betalas in till Bolaget. Advokatfirman Lindahl är Bolagets legala rådgivare 
i samband med Företrädesemissionen och erhåller ersättning från Bolaget för utförda tjänster i sam-
band med Erbjudandet. Utöver vad som anges ovan har varken Erik Penser Bank eller Advokatfirman 
Lindahl några ekonomiska eller andra intressen i Erbjudandet.
Det bedöms inte föreligga några intressekonflikter mellan Bolaget och de parter som i enlighet med 
ovanstående har ekonomiska eller andra intressen i Bolaget.

Det bedöms inte föreligga några intressekonflikter mellan parterna som i enlighet med ovanstående 
har ekonomiska eller andra intressen i Bolaget

E.5 Säljare av värdepap-
per och avtal om lock-
up

Ej tillämplig. Erbjudandet omfattar nyemitterade aktier. Det förekommer inte några begränsningar i 
aktieägares möjligheter att efter Företrädesemissionens genomförande avyttra aktier i Bolaget under 
viss tid

E.6 Utspädningseffekt Antalet aktier kommer, vid full anslutning i Erbjudandet, att öka från 27 639 247 till 41 458 870, vilket 
innebär en utspädningseffekt som uppgående till högst 33,3 procent, motsvarande 13 819 623 aktier.

E.7 Kostnader som åläggs 
investerare

Ej tillämplig. Inga kostnader åläggs investerare som deltar i Erbjudandet. Vid handel med tecknings-
rätter och BTA utgår dock normalt courtage enligt tillämpliga villkor för värdepappershandel.
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Riskfaktorer

En investering i värdepapper är förenad med risk. ScandiDos verksamhet påverkas, och kan komma att påver-
kas, av ett antal faktorer som inte helt kan kontrolleras av Bolaget.  Det finns risker både vad avser omständig-
heter som är hänförliga till ScandiDos och sådana som inte har något specifikt samband med Bolaget.

Nedan beskrivs, utan någon särskild rangordning och utan anspråk på att vara uttömmande, några av de risk-
faktorer och omständigheter som anses vara väsentliga för ScandiDos verksamhet och framtida utveckling. De 
risker som beskrivs nedan är inte de enda risker som Bolaget och dess aktieägare kan exponeras för. Ytterligare 
risker som för närvarande inte är kända för ScandiDos, eller som Bolaget för närvarande inte anser är väsent-
liga, kan också komma att få väsentlig betydelse för ScandiDos verksamhet, finansiella ställning och resultat. 
Sådana risker kan även leda till att Bolagets aktiekurs faller kraftigt och investerare kan förlora hela eller delar 
av sin investering. Utöver detta avsnitt bör investerare även beakta den övriga informationen i Prospektet i 
dess helhet samt göra en allmän omvärldsbedömning. 

Verksamhets- och
branschrelaterade risker 
Marknadsrisk 
Marknaden för strålterapi domineras av ett fåtal 
globala aktörer. Det är av vikt att ScandiDos hård- 
och mjukvara är kompatibla med dessa aktörers be-
fintliga och framtida produkter. Det finns en risk att 
de ledande aktörerna inom strålterapi ändrar desig-
nen på sina produkter och därmed försvårar kom-
patibiliteten för ScandiDos produkter. Det är därför 
viktigt att ScandiDos fortsätter att investera i forsk-
ning och utveckling av sina produkter och tjänster. 
Har inte ScandiDos möjlighet att vidareutveckla 
sina produkter finns risk att deras attraktionskraft 
minskar med vikande försäljning som följd.

Vidare är marknaden för strålterapi beroende av 
offentliga medel. Det finns en risk att andra prio-
riteringar avseende offentliga medel till strålterapi 
eller minskad kapacitet i det offentliga systemet att 
finansiera strålterapi minskar marknaden för Scan-
diDos produkter, vilket skulle ha en negativ påver-
kan på Bolagets försäljning. 

Strålterapi ges i dag till cirka hälften av alla can-
cerpatienter, främst som kurativ eller palliativ be-
handling, men även som för- eller efterbehandling 
innan operation1. Det finns en risk att alternativa be-
handlingsformer i framtiden i vissa fall kan ersätta 
strålterapi, vilket skulle ha en negativ inverkan på 
ScandiDos försäljning och resultat. Skulle någon av 
ovanstående risker inträffa skulle detta kunna ha en 
väsentligt negativ inverkan på Bolagets verksam-
het, finansiella ställning och resultat.

Tillstånd och godkännanden
ScandiDos är beroende av att Bolagets produkter 
svarar upp mot de krav som ställs av kundernas 
godkännandeförfaranden och ersättningssystem 
inom sjukvården. Godkännandeprocessen för med-
icintekniska produkter varierar mellan länder och 
sjukvårdssystem, vilket innebär att det finns en osä-
kerhet kring hur mycket resurser som ScandiDos 
kommer att behöva avsätta för att tillgodose kraven 
på godkännande. Det finns också en risk att Bolaget 
inte kommer att erhålla eller bibehålla sådana till-
stånd. Utan nödvändiga tillstånd kan Bolaget inte 

marknadsföra sina produkter. Uteblivna eller förse-
nade tillstånd eller godkännanden riskerar resulte-
ra i att potentiella intäkter förskjuts i tiden eller helt 
uteblir vilket skulle påverka Bolagets verksamhet, 
finansiella ställning och resultat.

Produktkvalitet
Det finns en risk att bristande kvalitet i ScandiDos 
produkter leder till att skadeståndsanspråk avse-
ende produktansvar riktas mot Bolaget. Det finns 
en risk att sådant skadeståndsanspråk i sin tur le-
der till att Bolagets finansiella ställning påverkas 
negativt. Vidare finns det en risk att bristande pro-
duktkvalitet resulterar i minskande efterfrågan på 
Bolagets produkter vilket skulle påverka Bolagets 
verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Forskning & utveckling
Marknaden för medicinteknisk utrustning för kva-
litetssäkring av strålbehandling påverkas i hög 
grad av teknikutveckling och ScandiDos investe-
rar löpande betydande belopp i utvecklingen av 
hård- och mjukvara för att utveckla sitt erbjudande. 
Det finns en risk att Bolaget fattar felaktiga inves-
teringsbeslut avseende produktutveckling. Vidare 
kan förseningar i Bolagets utvecklingsarbete eller 
oförmåga att följa med i den tekniska utvecklingen 
medföra minskad eller förlorad konkurrenskraft för 
Bolaget, vilket skulle hämma Bolagets utveckling 
och resultera i vikande försäljning och resultat.

Partners
På vissa geografiska marknader använder sig Scan-
diDos av partners för sin försäljning. Väl fungeran-
de partnersamarbete är viktigt för att ScandiDos 
skall kunna sälja sina produkter. Avbrutna samar-
beten eller svag utveckling hos samarbetspartners 
riskerar att få negativa effekter på Bolagets försälj-
ningsutveckling och resultat. 

Konkurrenter
Det finns en risk att ScandiDos konkurrenter ge-
nom aggressiv prissättning, andra marknadsinsats-
er eller utvecklat erbjudande tar marknadsandelar 
på marknader som är viktiga för ScandiDos. Om 
resursstarka aktörer skulle välja att fokusera på 
de segment som ScandiDos är aktivt inom kan det 
resultera i en hårdare konkurrens med svagare ut-
veckling för ScandiDos som följd.

1 Cancerfonden, Om cancer - strålbehandling
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Produktion
Produktionen av ScandiDos produkter är beroende 
av leverantörer och partners. Det finns en risk att 
underleverantörerna inte klarar av att leverera de 
insatsvaror som ScandiDos efterfrågar, sett såväl 
till kvantitet som kvalitet, vilket riskerar att påverka 
Bolagets försäljning och resultat negativt. Har inte 
ScandiDos möjlighet att leverera produkter finns 
det en risk för uteblivna beställningar och därmed 
uteblivna intäkter.

Beroende av kvalificerad personal
Bolagets framtida utveckling beror i hög grad på fö-
retagsledningens och andra nyckelpersoners kun-
skap, erfarenhet och engagemang. En risk i Bola-
gets verksamhet är om olika nyckelpersoner skulle 
välja att avsluta sin anställning i Bolaget. ScandiDos 
skulle i en sådan situation kunna ha svårigheter 
att snabbt finna kvalificerade ersättare, med en ut-
dragen och kostsam rekryteringsprocess som följd. 
Detta skulle kunna medföra en väsentlig negativ in-
verkan på Bolagets verksamhet, resultat och finan-
siella ställning.

Immateriella rättigheter
I sin verksamhet är ScandiDos beroende av egen-
utvecklade metoder och produkter och ScandiDos 
framgång beror delvis på om patentskydd kan er-
hållas och bibehållas för Bolagets teknologi och pro-
dukter samt om verksamheten kan bedrivas utan 
att inkräkta på ett teknologiskt område som paten-
terats av annan. Flertalet av Bolagets immateriella 
rättigheter skyddas av patent eller andra upphovs-
rättsliga skydd, däri föreligger risk att beviljade 
patent inte kommer att utgöra ett tillräckligt skydd 
för ScandiDos rättigheter och vidare kan framti-
da patentansökningar komma att avslås. Det finns 
även risk att konkurrenter trots ScandiDos skydd-
såtgärder kopierar Bolagets teknologi. Att driva 
rättsprocesser för att skydda immateriella rättighe-
ter riskerar att både bli kostsamt och ta ledningens 
fokus från Bolagets verksamhet. Vidare finns en 
risk att konkurrenter som kopierar Bolagets tekno-
logi medför att ScandiDos möjligheter att sälja sina 
produkter försvåras.

Skatt
Koncernen är föremål för beskattning i ett antal 
länder. Vidare är Koncernen från tid till annan fö-
remål för skatterevisioner av skattemyndigheter i 
olika jurisdiktioner. Det finns en risk att Bolagets 
tolkning av skatteregler är felaktig eller att lagstift-
ningen förändras, eventuellt med retroaktiv verkan. 
Genom svenska och utländska skattemyndigheters 
beslut kan ScandiDos tidigare eller nuvarande skat-
tesituation komma att förändras, vilket riskerar att 
få en negativ inverkan på ScandiDos verksamhet, 
resultat och finansiella ställning.

Valutarisk
ScandiDos redovisning upprättas i SEK. Merparten 
av fakturering av Bolagets försäljning sker i EUR 
och USD. Intäkterna är fördelade mellan EUR, USD 
och SEK samtidigt som kostnaderna i huvudsak tas 
i SEK, vilket innebär att Bolaget är exponerat mot 
dessa valutors värdeförändringar. En ogynnsam ut-
veckling mellan EUR och USD gentemot SEK kan 
medföra negativa effekter på ScandiDos resultat 
och finansiella ställning.

Risker relaterade till aktien och 
Företrädesemissionen 
Aktiekursens utveckling
En investering i värdepapper är alltid förknippad 
med risk och risktagande. Eftersom en aktiekurs 
både kan stiga och sjunka i värde är det inte säkert 
att en aktieägare kan få tillbaka sitt investerade 
kapital. ScandiDos aktiekurs kan komma att fluk-
tuera till följd av bland annat resultatvariationer i 
Bolagets finansiella rapporter, det allmänna kon-
junkturläget och förändringar i aktiemarknadens 
intresse för Bolaget och dess aktie. Begränsad likvi-
ditet i aktien kan i sin tur bidra till att förstärka så-
dana fluktuationer i aktiekursen. Aktiekursen kan 
därmed komma att påverkas av faktorer som står 
helt eller delvis utanför Bolagets kontroll. En inves-
tering i aktier i ScandiDos bör därför föregås av en 
noggrann analys av Bolaget, dess konkurrenter och 
omvärld, generell information om branschen, det 
allmänna konjunkturläget samt övrig relevant in-
formation. Det finns en risk att aktier i Bolaget inte 
kan säljas till en för aktieägaren vid var tid accepta-
bel kurs.

Utdelning
Framtida utdelningar och storleken på sådana ut-
delningar är bland annat beroende av ScandiDos 
framtida verksamhet, resultat, finansiella ställning, 
utdelningsbara medel, kassaflöde, rörelsekapitalbe-
hov samt generella finansiella och legala restriktio-
ner. Vidare finns det en risk att ScandiDos bolags-
stämma inte beslutar om utdelning.

Utspädning genom framtida nyemissioner
Bolaget kan i framtiden komma att genomföra yt-
terligare emissioner av aktier eller aktierelaterade 
instrument i syfte att anskaffa kapital för vidare 
verksamhetsutveckling. Detta riskerar att minska 
befintliga ägares proportionella ägande och andel 
av röster genom utspädning. Konsekvensen vid 
uteblivet deltagande i framtida emissioner skulle 
kunna bli en lägre andelsrätt till Bolagets eventuella 
framtida vinst och relativt mindre inflytande i Bola-
get. Vidare kan nyemissioner få en negativ effekt på 
aktiernas marknadspris.
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Handel i teckningsrätter och BTA
Teckningsrätter kommer att noteras och handlas 
på Nasdaq First North under perioden 13 - 23 maj 
2019 och den BTA som erhålls i utbyte mot utnytt-
jade teckningsrätter efter erlagd betalning kommer 
att listas och handlas under perioden 13 maj 2019 
fram till dess att Bolagsverket har registrerat ny-
emissionen. Denna registrering beräknas ske om-
kring vecka 25, 2019. Det finns en risk att handeln 
i teckningsrätterna och i BTA inte blir tillräckligt 
likvid för att säkerställa en effektiv marknad och 
likaså att kursutvecklingen inte korrelerar effektivt 
med kursutvecklingen för ScandiDos aktie och att 
en eventuell säljare av teckningsrätter och BTA där-
med inte kommer att kunna genomföra en försälj-
ning till önskade prisnivåer. 

Aktieägare som inte utnyttjar
sina teckningsrätter
För den händelse aktieägare väljer att inte utnyttja 
sina teckningsrätter i enlighet med avsnittet ”Villkor 
och anvisningar” eller att inte sälja sina tecknings-
rätter, kommer dessa att förfalla och bli värdelösa 
utan rätt till ersättning för innehavaren. Följaktligen 
kommer sådana aktieägares proportionella ägande 
och rösträtt i ScandiDos att minska och den andel 
dennes aktier representerar av det totala antalet 
aktier i ScandiDos att minska i motsvarande grad. 
Även om en aktieägare väljer att sälja sina outnytt-
jade teckningsrätter eller om dessa teckningsrätter 
säljs på aktieägarens vägnar finns det en risk att den 
ersättning aktieägaren erhåller för teckningsrätter-
na inte motsvarar den ekonomiska utspädningen i 
aktieägarens ägande i ScandiDos efter att Företrä-
desemissionen genomförts.

Teckningsförbindelser och
emissionsgarantier ej säkerställda
ScandiDos har erhållit teckningsförbindelser och 
emissionsgarantier omfattande 100 procent av Före-
trädesemissionen. Dessa förbindelser och garantier 
är inte säkerställda genom pantsättning, spärrme-
del eller liknande arrangemang, vilket innebära en 
risk att någon eller några av dem som har avgivit 
teckningsförbindelser och emissionsgarantier inte 
kan uppfylla sina respektive åtaganden.

Handelsplats
Aktierna i ScandiDos är upptagna till handel på 
Nasdaq First North, som är en alternativ handels-
plats som drivs av de olika börserna som ingår i 
Nasdaq. Bolag vars aktier handlas på Nasdaq First 
North är inte skyldiga att följa samma regler som 
bolag vars aktier handlas på reglerad marknad, 
utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till 
företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. En in-
vestering i ett bolag vars aktier handlas på Nasdaq 
First North kan därför vara mer riskfylld än en in-
vestering i ett bolag vars aktier handlas på en regle-
rad marknad.
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Inbjudan till teckning av aktier

Styrelsen i ScandiDos beslutade den 2 april 2019 att genomföra en Företrädesemission av aktier till Bolagets 
befintliga aktieägare villkorat godkännande vid extra bolagsstämma den 2 maj 2019. Avstämningsdag för rätt 
till deltagande i Företrädesemissionen är den 8 maj 2019. Befintliga aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för 
varje innehavd aktie. Två (2) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie till en teckningskurs 
om 2,50 SEK. Teckning sker under perioden 13 – 27 maj 2019. 

För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädes-
emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. I sådant fall 
ska aktier i första hand tilldelas aktietecknare som utnyttjat teckningsrätter i nyemissionen i förhållande till det 
antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning och i andra hand till övriga tecknare i förhållande 
till tecknat belopp, samt i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand skall dem som garanterat 
Företrädesemissionen tilldelas pro rata i förhållande till garanterat belopp.

Emissionsbeslutet innebär att Bolagets aktiekapital ökas med högst 690 981,15 SEK genom utgivande av högst 
13 819 623 nya aktier, från 1 381 962,35 SEK till högst 2 072 943,50 SEK. Antalet aktier ökar från 27 639 247 styck-
en till 41 458 870 stycken. Utspädningen för befintliga ägare uppgår till sammanlagt högst 33,3 procent vid full 
teckning av Företrädesemissionen. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen har möjlighet 
att helt eller delvis kompensera sig ekonomiskt för utspädningen genom att sälja tilldelade teckningsrätter. Bo-
laget tillförs före emissionskostnader högst 34,5 MSEK. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till 4,0 MSEK, 
varav ersättning för emissionsgarantier uppgår till omkring 1,8 MSEK, vilket innebär att Bolaget tillförs en 
nettolikvid om totalt ca 30,6 MSEK vid fullteckning av Företrädesemissionen. 

Befintliga aktieägare i Bolaget har genom teckningsförbindelser förbundit sig teckna 3,5 MSEK i Företräde-
semissionen, motsvarande omkring 10,1 procent. Därutöver har ett antal befintliga aktieägare och externa 
investerare åtagit sig att överta teckningsrätter från ScandiDos grundare och teckna sig för dessa till ett belopp 
om ca 5,9 MSEK, motsvarande ca 17,0 procent av Företrädesemissionen. Ett garantikonsortium har vidare 
förbundit sig att därutöver teckna aktier till ett sammanlagt belopp om högst ca 25,2 MSEK, motsvarande 
ca 72,8 procent av Företrädesemissionen, som eventuellt inte tecknas med eller utan stöd av företrädesrätt. 
Sammantaget utgör teckningsförbindelser och garantiåtaganden 34,5 MSEK, motsvarande 100 procent av Fö-
reträdesemissionen.1

Härmed inbjuds aktieägarna i ScandiDos att med företrädesrätt teckna nya aktier i Bolaget i enlighet med 
villkoren i Prospektet.

Uppsala den 10 maj 2019

ScandiDos AB (publ)
Styrelsen

1 Se vidare i avsnittet ”Legala frågor och kompletterande information”.
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Bakgrund och motiv

ScandiDos har en stark position inom kvalitetssäkring av strålterapi. Varumärket Delta4 är välkänt och Scan-
diDos produkter är erkända som effektiva högkvalitetsprodukter. Bolagets huvudprodukt, Delta4 Phantom+, 
finns idag installerad hos omkring 750 strålterapikliniker i 45 länder. ScandiDos ser fortsatt goda tillväxtmöj-
ligheter för Delta4 Phantom+ med fokus på Kina och andra länder i Asien där det sker en kraftig utbyggnad 
av cancervården.

Ett nytt segment för ScandiDos är strålterapi med sk MR-linacs, där en magnetkamera integrerats i stråltera-
pimaskinen. ScandiDos har nyligen lanserat Delta4 Phantom+ MR som är en vidareutveckling och anpassning 
av Delta4 Phantom+ för att fungera i det kraftiga magnetfält som mätningarna skall genomföras i. Delta4 Phan-
tom+ MR frisläpptes i mars 2019 och erhöll FDA 510(k)-godkännande i april 2019, vilket medför att produkten 
kan säljas på åtminstone 90 procent av marknaden för MR- linacs enligt Bolagets bedömning. ScandiDos ser 
goda tillväxtmöjligheter inom detta område.

Ytterligare en ny produkt är Delta4  TPV som används för att kvalitetssäkra dosplaneringssystemet. Produkten, 
som är helt mjukvarubaserad, är ett komplement till ScandiDos övriga produkter men kan även användas 
fristående. Delta4 TPV kommer att lanseras under verksamhetsåret 2019/2020 och bidra till tillväxt.

Sedan november 2017 har ScandiDos produkt Delta4 Discover, som används för att säkerställa stråldosen till 
patient vid varje behandlingstillfälle, tillstånd och validering med Varian och kan därmed säljas i större delen 
av världen. Produkten har potential att väsentligt öka ScandiDos omsättning men ännu har inte försäljningen 
tagit fart. ScandiDos räknar med att försäljningen av Delta4 Discover kommer att öka framöver men att det 
kommer att ta ytterligare en tid innan området tar riktig fart.

Bolagets befintliga rörelsekapital är enligt styrelsens bedömning inte tillräckligt för ScandiDos aktuella be-
hov för den kommande tolvmånadersperioden. Med rörelsekapital avses Bolagets möjligheter att få tillgång 
till likvida medel för att fullgöra sina betalningsförpliktelser varefter de förfaller till betalning. Bolagets lik-
viditetsprognos över kassaflöden, tillsammans med tillgängliga likvida medel, indikerar att det tillgängliga 
rörelsekapitalet beräknas vara förbrukat i juni 2019 då 10 MSEK ska återbetalas till Erik Penser Bank och att 
underskottet uppgår till maximalt 23 MSEK under de kommande tolv månaderna.

Sammantaget har ScandiDos förutsättningar för tillväxt både på kort och lång sikt. För att säkerställa tillväx-
ten och kapitalisera på genomförd produktutveckling erfordras en fortsatt satsning på marknadsföring och 
försäljning. För att säkerställa denna satsning genomför ScandiDos nu förestående Företrädesemission. Emis-
sionslikviden från Företrädesemissionen om cirka 30,6 MSEK efter emissionskostnader avses att användas till 
återbetalning av kredit till Erik Penser Bank, 10 MSEK, och därutöver lika fördelat mellanmarknadsförings- 
och försäljningsinsatser samt förstärkning av Bolagets rörelsekapital.

Befintliga aktieägare i Bolaget har genom teckningsförbindelser förbundit sig teckna 3,5 MSEK i Företräde-
semissionen, motsvarande omkring 10,1 procent. Därutöver har ett antal befintliga aktieägare och externa 
investerare åtagit sig att överta teckningsrätter från ScandiDos grundare och teckna sig för dessa till ett belopp 
om ca 5,9 MSEK, motsvarande ca 17,0 procent av Företrädesemissionen. Ett garantikonsortium har vidare 
förbundit sig att därutöver teckna aktier till ett sammanlagt belopp om högst ca 25,2 MSEK, motsvarande 
ca 72,8 procent av Företrädesemissionen, som eventuellt inte tecknas med eller utan stöd av företrädesrätt. 
Sammantaget utgör teckningsförbindelser och garantiåtaganden 34,5 MSEK, motsvarande 100 procent av Fö-
reträdesemissionen. 

För det fall Företrädesemissionen inte skulle fulltecknas och de parter som ingått tecknings- och garantiförbin-
delser inte skulle uppfylla sina åtaganden kommer Bolaget att undersöka andra finansieringsmöjligheter, al-
ternativt driva verksamheten i mer långsam takt än planerat, till dess att ytterligare kapital kan anskaffas. För 
det fall samtliga alternativa finansieringsmöjligheter skulle misslyckas, finns en risk att Bolaget skulle tvingas 
revidera gällande utvecklingsplaner, vilket skulle kunna påverka Bolagets tillväxt negativt.

Styrelsen i ScandiDos är ansvarig för innehållet i Prospektet och försäkrar härmed att den har vidtagit alla rimliga för-
siktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Prospektet, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med de faktiska 
förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. 

Uppsala den 10 maj 2019

ScandiDos AB (publ)
Styrelsen
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VD har ordet

Bäste aktieägare i ScandiDos

ScandiDos har under lång tid haft en ledande position inom kvalitetssäkring av avancerad strålterapi där vi 
alltid har strävat efter att ligga i framkant när det gäller den tekniska utvecklingen. Inom strålterapi introdu-
ceras löpande nya teknologier som syftar till att leverera en så hög stråldos till tumören som möjligt samtidigt 
som bestrålning av intilliggande vävnader skall minimeras eller undvikas helt. Det senaste teknologiskiftet är 
introduktionen av MR-linacs där en MR-kamera har integrerats i linjäracceleratorn för att därmed möjliggöra 
avancerad bildstyrd behandling med hög precision.

I mars i år frisläppte vi Delta4 Phantom MR som är en version av vår huvudprodukt Delta4 Phantom+ anpas-
sad för MR-linacs. Vi ser ett tydligt intresse för kvalitetssäkring i samband med strålbehandling med MR-li-
nacs och vi har redan nu erhållit beställningar på fem system. Delta4 Phantom MR utgör ett viktigt tillskott i 
produktportföljen och vi ser goda möjligheter att ta en betydande marknadsandel inom detta segment.

Utöver Delta4 Phantom MR lanserar vi under 2019 även Delta4 TPV som är en ny produkt som är helt mjuk-
varubaserad och används för att kvalitetssäkra dosplaneringssystem. Delta4 TPV innebär en breddning som 
kompletterar vår produktportfölj och ytterligare stärker våra tillväxtmöjligheter.

Tack vare lansering av nya produkter och en god efterfrågan på system för kvalitetssäkring ser vi starka till-
växtmöjligheter framöver. På kort sikt har vi en uttalad målsättning om att intäkterna i bolaget skall överstiga 
100 MSEK under verksamhetsåret 21/22, dvs om tre år. 

För att nå vårt tillväxtmål behöver vi också få igång försäljningen av Delta4 Discover. Även om vi hittills har 
levererat tolv system så är utfallet väsentligt lägre än våra ursprungliga förväntningar. Utöver förseningar på 
grund av tekniska utmaningar kan vi notera att marknaden hittills ännu inte har anammat kvalitetssäkring 
med transmissionsdetektorer, dvs system som likt Delta4 Discover är placerade framför strålkällan på linjä-
racceleratorn. Vi börjar dock se tecken på att intresset tar fart och vi har samarbeten med flera tongivande 
referenskliniker som förväntas publicera kliniska studier som visar på fördelarna med Delta4 Discover. 

Vi bedömer att Delta4 Discover är det mest avancerade systemet för kvalitetsmätning under pågående behand-
ling och vi är övertygade om att denna typ av system kommer att bli vanligt förekommande. Vi är också över-
tygande om att ScandiDos är väl positionerat för att ta en marknadsledande roll inom transmissionsdetektorer 
varför vi även fortsättningsvis kommer att lägga resurser på att marknadsföra Delta4 Discover. 

Sammantaget ser vi goda förutsättningar att uppnå en stark utveckling under kommande år och etablera Scan-
diDos som ett tillväxtbolag som också kan uppvisa en god och uthållig lönsamhet.

Uppsala den 10 maj 2019 

ScandiDos AB (publ) 

Görgen Nilsson, Verkställande direktör
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Villkor och anvisningar

Företrädesrätt och teckningsrätter
De som på avstämningsdagen den 8 maj 2019 är re-
gistrerade i den av Euroclear, för ScandiDos räkning, 
förda aktieboken erhåller teckningsrätter i förhållan-
de till det antal aktier som innehas på avstämningsda-
gen. Innehavare av teckningsrätter äger företrädesrätt 
att teckna aktier i förhållande till det antal tecknings-
rätter som innehas och utnyttjas. Härutöver erbjuds 
aktieägare och andra investerare att utan företrädes-
rätt anmäla intresse om teckning av nya aktier.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädese-
missionen kommer att få sin ägarandel utspädd 
med högst 33,3 procent, men har möjlighet att helt 
eller delvis kompensera sig ekonomiskt för utspäd-
ningseffekter genom att sälja sina teckningsrätter.

Teckningskurs
Aktierna emitteras till en teckningskurs om 2,50 
SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande 
av vilka som äger rätt att erhålla teckningsrätter i 
Företrädesemissionen är den 8 maj 2019. Aktierna 
i ScandiDos handlas inklusive rätt att erhålla teck-
ningsrätter till och med den 6 maj 2019. Aktierna 
handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter i 
Företrädesemissionen från och med den 7 maj 2019.

Teckningsrätter
Rätten att teckna aktier utövas med stöd av tecknings-
rätter. För varje aktie i ScandiDos som innehas på av-
stämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Två (2) 
teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Handel med teckningsrätter
Handel med teckningsrätter sker på Nasdaq First 
North under perioden 13 – 23 maj 2019. Bank eller 
annan förvaltare handlägger förmedling av köp el-
ler försäljning av teckningsrätter. Den som önskar 
köpa eller sälja teckningsrätter ska därför vända sig 
till sin bank eller annan förvaltare. Vid sådan han-
del utgår normalt courtage.

Teckningsperiod
Anmälan om teckning av aktier genom utnyttjande 
av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant 
betalning under perioden 13 – 27 maj 2019. Observera 
att teckningsrätter som inte utnyttjas blir ogiltiga efter 
teckningstidens utgång och förlorar därmed sitt vär-
de. Outnyttjade teckningsrätter kommer att avregist-
reras från respektive aktieägares VP-konto utan avise-
ring från Euroclear. För att förhindra förlust av värdet 
på teckningsrätterna måste de antingen utnyttjas för 
teckning av aktier senast den 27 maj 2019 eller säljas 
senast den 23 maj 2019. Observera att respektive bank 
eller förvaltare kan efterfråga besked om utnyttjande 
av teckningsrätter vid tidigare tillfälle än ovan. Styrel-
sen för Bolaget äger rätt att förlänga den tid under vil-
ken anmälan om teckning och betalning kan ske. En 
eventuell förlängning av teckningstiden offentliggörs 
genom pressmeddelande senast den 27 maj 2019.

Teckning och betalning med stöd 
av teckningsrätter
Direktregistrerade aktieägare
De aktieägare som på avstämningsdagen är regist-
rerade i den av Euroclear för Bolagets räkning för-
da aktiebok erhåller förtryckt emissionsredovisning 
med bifogad inbetalningsavi från Euroclear. Av den 
förtryckta emissionsredovisningen framgår bland 
annat antalet erhållna teckningsrätter. Den som är 
upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt 
förda förteckning över panthavare med flera erhål-
ler inte någon emissionsredovisning utan underrät-
tas separat. Någon separat VP-avi som redovisar 
registreringen av teckningsrätter på aktieägares 
VP-konto kommer inte att skickas ut.

Anmälan om teckning av aktier med stöd av teck-
ningsrätter ska ske genom samtidig kontant betal-
ning. Teckning och betalning ska ske i enlighet med 
något av nedanstående alternativ:

1. Förtryckt inbetalningsavi från Euroclear
I det fall samtliga, på avstämningsdagen erhåll-
na, teckningsrätter utnyttjas för teckning av aktier 
ska den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear 
användas som underlag för anmälan om teckning 
genom betalning. Den särskilda anmälningssedeln 
ska därmed inte användas. Inga tillägg eller änd-
ringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta 
texten. Anmälan är bindande.

2. Särskild anmälningssedel
I det fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras el-
ler om aktieägaren av andra skäl avser att utnyttja 
ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår 
av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear 
ska särskild anmälningssedel användas. Anmälan 
om teckning genom betalning ska ske i enlighet 
med de instruktioner som anges på den särskilda 
anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin 
från Euroclear ska därmed inte användas. Särskild 
anmälningssedel kan beställas från Erik Penser 
Bank via telefon, e-post eller laddas ned från hem-
sidan. Särskild anmälningssedel ska vara Erik Pen-
ser Bank tillhanda senast kl 17.00 den 27 maj 2019. 
Endast en anmälningssedel per person eller firma 
kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälnings-
sedel insändes kommer enbart den först inkomna 
att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld sär-
skild anmälningssedel kan komma att lämnas utan 
avseende. Anmälan är bindande. Ifylld särskild an-
mälningssedel skickas eller lämnas till:

Erik Penser Bank 
Emissionsavdelningen/ScandiDos
Box 7405
103 91 Stockholm 
Besöksadress: Apelbergsgatan 27
Telefon: 08-463 80 00
E-post: emission@penser.se
Webbplats: www.penser.se



20 Företrädesemission | ScandiDos

Förvaltarregistrerade aktieägare med depå hos 
bank eller annan förvaltare

De aktieägare som på avstämningsdagen är förval-
tarregistrerade hos bank eller annan förvaltare er-
håller ingen emissionsredovisning från Euroclear. 
Teckning och betalning ska avseende förvaltarre-
gistrerade aktieägare ske i enlighet med anvisning-
ar från respektive bank eller annan förvaltare.

Teckning av aktier utan stöd av 
teckningsrätter
Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teck-
ningsrätter ska ske under samma period som anmä-
lan om teckning av aktier med stöd av teckningsrät-
ter, det vill säga under perioden 13 – 27 maj 2019.
 
För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd 
av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Fö-
reträdesemissionens högsta belopp, besluta om till-
delning av aktier tecknade utan stöd av tecknings-
rätter. I sådant fall ska aktier i första hand tilldelas 
aktietecknare som utnyttjat teckningsrätter i ny-
emissionen i förhållande till det antal teckningsrät-
ter som var och en utnyttjat för teckning och i andra 
hand till övriga tecknare i förhållande till tecknat 
belopp, samt i den mån detta inte kan ske, genom 
lottning. I tredje hand skall dem som garanterat Fö-
reträdesemissionen tilldelas pro rata i förhållande 
till garanterat belopp.

I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats 
utan stöd av teckningsrätter ske till andra som teck-
nat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att 
tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldel-
ning ske i förhållande till det antal aktier som var 
och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, 
genom lottning.

I tredje och sista hand ska tilldelning av aktier som 
tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till de som 
genom avtal ingått garantiåtagande i egenskap av 
emissionsgaranter, och för det fall att tilldelning till 
dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i för-
hållande till det belopp som var och en garanterat 
för teckning och, i den mån detta inte kan ske, ge-
nom lottning.

Direktregistrerade aktieägare
Direktregistrerade aktieägares intresseanmälan att 
teckna aktier utan stöd av teckningsrätter ska göras 
på anmälningssedel ”Anmälningssedel för teckning 
av aktier utan stöd av företrädesrätt” som ifylls, 
undertecknas och därefter skickas eller lämnas till 
Erik Penser Bank med adress enligt ovan. Anmäl-
ningssedel kan beställas från Erik Penser Bank via 
telefon, e-post eller laddas ned från hemsidan. An-
mälningssedeln ska vara Erik Penser Bank tillhanda 
senast kl 17.00 den 27 maj 2019. Endast en anmäl-
ningssedel per person eller firma kommer att beak-
tas. För det fall fler än en anmälningssedel insän-
des kommer enbart den först inkomna att beaktas. 
Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel 

kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är 
bindande. Besked om eventuell tilldelning lämnas 
genom utskick av avräkningsnota vilken ska beta-
las i enlighet med anvisningarna på denna. Medde-
lande utgår endast till dem som erhållit tilldelning.

Förvaltarregistrerade aktieägare med 
depå hos bank eller annan förvaltare
Förvaltarregistrerade aktieägares intresseanmälan 
att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter ska 
göras i enlighet med anvisningar från respektive 
bank eller annan förvaltare.

Utländska aktieägare
Aktieägare som är bosatta utanför Sverige och som 
önskar delta i Företrädesemissionen ska sända den 
förtryckta inbetalningsavin, i det fall samtliga er-
hållna teckningsrätter utnyttjas, eller Särskild an-
mälningssedel, om ett annat antal teckningsrätter 
utnyttjas, tillsammans med betalning till adress 
enligt ovan. Betalning ska erläggas till Erik Penser 
Banks bankkonto i SEB med följande kontouppgif-
ter:

Bank: SEB (Skandinaviska Enskilda Banken AB)
IBAN-nummer: SE15 5000 0000 0556 5104 6801
SWIFT: ESSESESS

Observera att till följd av restriktioner i värdepap-
perslagstiftningen riktar sig Företrädesemissionen 
inte till personer som är bosatta eller har registre-
rad adress i USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, 
Singapore, Sydafrika, Hongkong, Kanada eller an-
dra länder där deltagande förutsätter ytterligare 
prospekt, registrering eller andra åtgärder än de 
som följer av svensk rätt. Aktieägare med regist-
rerad adress i något av dessa länder uppmanas att 
kontakta Erik Penser Bank för att erhålla likvid från 
försäljning av erhållna teckningsrätter, efter avdrag 
för försäljningskostnader, som dessa innehavare 
annars hade varit berättigade till. Utbetalning av 
sådan försäljningslikvid kommer inte att ske om 
nettobeloppet understiger 200 SEK.

Betald tecknad aktie (BTA)
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear 
så snart detta kan ske, vilket normalt innebär upp till 
tre bankdagar efter betalning. Därefter erhåller teck-
naren en VP-avi med bekräftelse att inbokning av be-
talda tecknade aktier (BTA) har skett på tecknarens 
VP-konto. Aktieägare som har sitt innehav förvaltar-
registrerat via depå hos bank eller annan förvaltare 
får information från respektive förvaltare.

Handel med BTA
Handel med BTA kommer att ske på Nasdaq First 
North från och med den 13 maj 2019 fram till dess 
att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Den-
na registrering beräknas ske omkring vecka 25, 
2019.
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Leverans av aktier
BTA kommer att ersättas av aktier så snart Före-
trädesemissionen har registrerats av Bolagsverket. 
Efter denna registrering kommer BTA att bokas ut 
från respektive VP-konto och ersättas av aktier utan 
särskild avisering. Sådan ombokning beräknas ske 
vecka 26, 2019. De nyemitterade aktierna kommer 
att tas upp till handel på Nasdaq First North i sam-
band med ombokningen.

Rätt till utdelning
De nyemitterade aktierna berättigar till utdelning 
första gången på den avstämningsdag för utdelning 
som inträffar närmast efter det att aktierna har förts 
in i Bolagets aktiebok.

Viktig information till investerare
Styrelsen för ScandiDos äger inte rätt att avbryta, 
återkalla eller tillfälligt dra in erbjudandet att teck-
na aktier i Bolaget i enlighet med villkoren i Pro-
spektet. En teckning av nya aktier är oåterkallelig 
och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en 
teckning av nya aktier. En ofullständig eller felak-
tigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas 
utan beaktande. Om likviden för tecknade aktier 
inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på 
felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att 
lämnas utan beaktande eller teckning komma att 
ske med ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits 
i anspråk kommer i så fall att återbetalas. Om flera 
anmälningssedlar av samma kategori inges kom-
mer endast den anmälningssedel som först kom-
mit Erik Penser Bank tillhanda att beaktas. För sent 
inkommen inbetalning på belopp som understiger 
100 SEK återbetalas endast på begäran. Registrering 
av Företrädesemission hos Bolagsverket beräknas 
ske vecka 25, 2019.

Erbjudandet att teckna aktier i ScandiDos i enlighet 
med villkoren i Prospektet riktar sig inte till per-
soner som är bosatta eller har registrerad adress 
i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Japan, 
Hongkong, Singapore, Sydafrika, eller i något an-
nat land där deltagande i Erbjudandet skulle för-
utsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller an-
dra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot 
regler i sådant land. Prospektet, anmälningssedlar 
och andra till Erbjudandet hörande handlingar får 
följaktligen inte distribueras i eller till ovan nämn-
da länder eller annat land eller annan jurisdiktion 
där sådan distribution eller deltagande i Erbjudan-
det skulle förutsätta ytterligare prospekt, registre-
rings- eller andra åtgärder. Inga betalda aktier, akti-
er eller andra värdepapper utgivna av ScandiDos 
har registrerats eller kommer att registreras enligt 
United States Securities Act 1933, eller enligt vär-
depapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller 
någon provinslag i Kanada. Därför får inga betalda 
aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av 
ScandiDos överlåtas eller erbjudas till försäljning i 
USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall 
som inte kräver registrering. Anmälan om teckning 
av aktier i strid med ovanstående kan komma att 
anses vara ogiltig och lämnas utan avseende.

Det faktum att Erik Penser Bank är emissionsinsti-
tut innebär inte i sig att Erik Penser Bank betraktar 
den som anmält sig för teckning av aktier i Erbju-
dandet som kund hos banken för investeringen. 
Erik Penser Banks mottagande och hantering av 
anmälningssedlar leder inte till att det uppstår ett 
kundförhållande mellan Erik Penser Bank och den 
som anmält sig för teckning av aktier i Erbjudan-
det. För Erbjudandet ska tecknaren endast ses som 
kund hos Erik Penser Bank om banken har lämnat 
råd till tecknaren om Erbjudandet eller på annat 
sätt kontaktat tecknaren individuellt om Erbjudan-
det eller om tecknaren anmält sig i Erbjudandet via 
Erik Penser Bank. Följden av att Erik Penser Bank 
inte betraktar tecknaren som kund för investering-
en är att reglerna om skydd för investerare i lagen 
(2007:528) om värdepappersmarknaden inte kom-
mer att tillämpas på investeringen. Detta innebär 
bland annat att varken s k kundkategorisering eller 
s k passandebedömning kommer att ske beträffan-
de investeringen. Tecknaren ansvarar därmed själv 
för att denne har tillräckliga erfarenheter och kun-
skaper för att förstå de risker som är förenade med 
investeringen. Genom undertecknandet av anmäl-
ningssedel i Erbjudandet bekräftas att tecknaren 
har tagit del av Prospektet samt förstått riskerna 
som är förknippade med en investering i de finan-
siella instrumenten.

Offentliggörande av
Företrädesemissionens utfall
Utfallet i Företrädesemissionen kommer att offent-
liggöras genom pressmeddelande, vilket beräknas 
ske omkring den 31 maj 2019.
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Så här gör du för att teckna aktier

1. Du tilldelas teckningsrätter
För varje aktie du innehar i ScandiDos på avstämningsdagen den 8 maj 2019 erhåller du en (1) teckningsrätt.

TECKNINGS-
RÄTT

AKTIE

2. Så här utnyttjar du dina teckningsrätter
Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie för 2,50 SEK styck.

2,50 SEK

För dig som har VP-konto

För dig som har depå hos bank/förvaltare

Så här tecknar du aktier utan företrädesrätt
– För dig som har VP-konto

– För dig som har depå hos bank/förvaltare

OBS!
Betalning sker 
samtidigt med 
teckning senast 
den 27 maj 2019.

Om du utnyttjar samtliga tecknings-
rätter ska den förtryckta emissionsre-
dovisningen från Euroclear användas.

Om du har köpt, sålt eller av annan 
anledning vill utnyttja ett annat antal 
teckningsrätter ska du fylla i och skicka 
in ”Särskild anmälningssedel” som kan 
erhållas från Erik Penser Bank via tele-
fon, e-post eller på (www.)penser.se

Om du har dina aktier i 
ScandiDos på ett VP-konto 
framgår antalet tecknings-
rätter som du har erhållit på 
den förtryckta emissionsre-
dovisningen från Euroclear.

Om du har dina aktier i ScandiDos på en depå hos en 
bank eller annan förvaltare får du information från din 
förvaltare om antalet teckningsrätter som du har erhållit.

Teckning och betalning ska ske genom respektive bank/förvaltare. 

Fyll i Anmälningssedel för teckning 
av aktier utan stöd av företrädesrätt 
som finns på (www.)scandidos.com 
samt (www.)penser.se. 

För att teckna aktier, följ in-
struktioner från din förvalta-
re.

För att teckna aktier, följ in-
struktioner från din förvaltare. 

Om du blir tilldelad aktier 
får du en avräkningsnota 
som ska betalas enligt an-
visningar på denna. 

Anmälningssedeln 
ska vara Erik Penser 
Bank tillhanda senast 
den 27 maj 2019. 

AKTIETECKNINGS-
RÄTT
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Marknadsöversikt

Nedan följer en översiktlig beskrivning över de marknader inom vilka ScandiDos är verksamt. Viss information 
har inhämtats från externa källor och Bolaget har återgett sådan information korrekt i Prospektet. Även om Bola-
get anser dessa källor vara tillförlitliga har ingen oberoende verifiering gjorts, varför riktigheten eller fullständig-
heten i informationen inte kan garanteras. Såvitt Bolaget känner till, och kan försäkra sig om genom jämförelse 
med annan information som offentliggjorts av den tredje part varifrån informationen hämtats, har dock inga 
uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande.

ScandiDos tillhandahåller lösningar för kvalitets-
säkring vid strålbehandling av cancer. Cancer är 
den näst vanligaste dödsorsaken efter hjärt- och 
kärlsjukdomar och omkring 15 miljoner människor 
diagnostiserades med cancer och närmre 10 miljo-
ner avled av sjukdomen under år 20181.

Det finns omkring 200 former av cancer varav de van-
ligaste är bröst-, lung-, kolorektal- och prostatacan-
cer. De vanligaste behandlingsformerna för cancer 
är strålbehandling, kirurgi och cellgiftsbehandling. 
Dessa tre behandlingsmetoder används i princip vid 
all cancerbehandling och det är vanligt att en patient 
behandlas med en kombination av behandlingsme-
toder. Mer än hälften av alla cancerformer lämpar sig 
för strålbehandling2. Andelen av alla patienter som 
behandlas med strålterapi varierar dock betydligt 
mellan länder. I Nordamerika är strålterapi en väl 
etablerad behandlingsform där mer än 60 procent av 
alla cancerpatienter får strålbehandling. I Japan, som 
också är en mogen marknad, är motsvarande siffra 
mellan 25 och 30 procent.3 Bolaget uppskattar att an-
delen i Europa uppgår till 30-50 procent.

Strålbehandling sker med en linjäraccelerator som 
är en avancerad maskin som levererar strålning till 
tumörer på ett exakt sätt.  Marknaden för strålbe-
handling av cancer består av omkring 7 500 can-
cerkliniker med rotationsterapi globalt, vilka till-
sammans har omkring 12 000 linjäracceleratorer4. 
Den största och mest utvecklade marknaden är 
USA som har 2 151 strålterapikliniker som har 3 709 
linjäracceleratorer.

Utvecklingen av strålterapi av cancer
Utmaningen vid strålterapi av cancer är att leverera 
en hög stråldos i tumören så att den slås ut och sam-
tidigt undvika att bestråla omkringliggande vävna-
der. För att åstadkomma detta bestrålas tumören 
från olika vinklar så att dosen koncentreras till tu-
mören. Målsättningen med nya strålningstekniker 
är att leverera en högre stråldos med ökad precision 
och samtidigt minska dosen till frisk vävnad.

I början av 2000-talet introducerades intensitetsmo-
dulerad (IMRT) strålterapi som innebär att strålen 
kan delas upp i segment med olika intensitet och 
form. Vid IMRT bestrålas patienten stegvis med en 
strålkälla som roterar kring patienten. Det senaste 
steget inom rotationsterapi är VMAT som liknar 
IMRT men där strålningen sker kontinuerligt under 
strålkällans rotation runt patienten. Fördelen med 
VMAT är att behandlingen kan ske mycket snabb-
are, vilket medför att fler patienter kan behandlas 
per linjäraccelerator. Ytterligare en behandlings-
form är bildstyrd terapi (IGRT) där bildgivande 
system integreras i behandlingen. Ett framväxande 
område är linjäracceleratorer som har integrerad 
MR-kamera, vilket möjliggör en bildstyrd stråltera-
pi med hög upplösning och noggrannhet.

1 World Health Organization, Factsheet 2018
2 Cancer: Disease Control Priorities, Third Edition, 2015
3 Elekta, årsredovisning 17/18, sida 28 och 30.
4 IAEA, DIRAC (Directory of Radiotherapy Centers)



24 Företrädesemission | ScandiDos

Strålbehandling - en
komplicerad process
Strålbehandling är en komplex process som invol-
verar flera avancerade system. Det första steget är 
att patienten diagnosticeras med cancer och tumö-
ren undersökts och kartläggs med bildgivande sys-
tem såsom CT, MR eller PET. I nästa steg ordinerar 
läkaren en strålbehandling av tumören. Därefter 
skapas en strålplan, dosplanering, som uppfyller 
läkarens krav på vad som skall behandlas och hur 
stor stråldos som behöver levereras.

När dosplaneringen är klar genomförs simulering-
ar och analyser för att säkerställa att patienten kom-
mer att träffas korrekt av den behandlande strålen, 
marginalerna är små och noggrannheten måste vara 
hög. Parallellt med simuleringen genomförs kom-
pletterande beräkningar samt s k Pre Treatement 
Verification för att säkerställa att rätt stråldos leve-
reras till rätt del av patienten. Slutligen behandlas 
patienten. Själva behandlingen sker oftast i flera 
fraktioner där en patient exempelvis får behandling 
en gång per dag under flera veckors tid. Efter av-
slutad behandling sker uppföljning för att fastställa 
huruvida cancern har slagits ut eller om ytterligare 
behandling krävs.

Vid strålbehandling interagerar flera komplexa sys-
tem i en integrerad behandlingskedja. Linjäraccele-
ratorn är en central del i kedjan och utgör vanligtvis 
den största investeringen för en strålterapiklinik. 
Dosplaneringssystemet och andra programvaror 
har också en central roll för att uppnå en fungeran-
de behandling och ett effektivt patientflöde för kli-
niken.

Kvalitetssäkring - ScandiDos segment
ScandiDos utvecklar mätsystem för kvalitetssäk-
ring, eller QA (Quality Assurance), i samband med 
strålterapi. ScandiDos produkter används inför och 
under behandling för att säkerställa att den planera-
de behandlingen ger den förväntade stråldosen till 
patientens tumör samt att inte kritiska organ över-
doseras och därmed kan allvarliga avvikelser eller 
felbehandlingar undvikas. ScandiDos produkter 
kan även användas som en integrerad del i utform-
ningen av adaptiv behandling.

De nya behandlingsteknikerna inom strålterapi har 
resulterat i en ökad effektivitet och precision.1 De nya 
behandlingsteknikerna har, enligt Bolagets bedöm-
ning, samtidigt ökat kraven på noggrannhet för att 
undvika att frisk vävnad och intilliggande organ inte 
utsätts för höga stråldoser med risk för biverkningar. 
Sedan introduktionen av strålterapi har det funnits 
ett behov av kvalitetssäkring och det finns idag ett 
flertal metoder att verifiera att korrekt stråldos leve-
reras från terapimaskinen utan patient, så kallad Pre 
Treatment Verification. Stråldosen ut från terapima-
skinen kan variera och det kan dyka upp tillfälliga 
fel men det har under lång tid saknats metoder att 
mäta upp strålningen vid behandlingstillfällena. Det 
finns sekundära dosplaneringssystem som kan veri-
fiera de framräknade behandlingsplanerna men inte 
oberoende verifiering av själva stråldosleveransen.

I och med introduktionen av avancerad rotations-
terapi såsom IMRT och VMAT har komplexiteten 
i att uppmäta och beräkna den levererade stråldo-
sen ökat betydligt. Vid VMAT levereras en inten-
sitetsmodulerad stråldos i tre dimensioner i en 
kontinuerlig behandling, vilket ställer stora krav på 

Planering Förberedelser Behandling

Diagnosticering
Patienten undersöks och tumörens 
art och utbredning fastställs samt 
avbildas.

Ordination
Läkaren ordinerar behandling 
med strålterapi.

Dosplanering
Dosplan utformas utifrån ordi-
nation och bilder

Simulering
När dosplaneringen är klar 
simuleras och kontrolleras be-
handlingsprogrammet och pa-
tientens position bestäms.

Behandling
Patienten behandlas med 
strålning i fraktioner.

Uppföljning
Uppföljning för att fastställa 
huruvida tumören är borta.

1 Umeå Universitet, Hög dos och kort period av behandling bra vid prostatacancer, 2016
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1 Elekta, årsredovisning 16/17, sida 5
2 Elekta, delårsrapport för perioden maj-januari 18/19, sida 1
3 IBA, bokslutskommuniké 2018, sida 2.

QA-systemet. Med introduktionen av adaptiv strål-
terapi ökas komplexiteten ytterligare. Detta gynnar 
ScandiDos som har ledande kompetens inom dosi-
metri (uppmätning av stråldoser) och QA.

Marknadsstrukturen inom
strålterapi av cancer
Systemen som används inom strålterapi av cancer 
är omfattande och komplexa. En central del är linjä-
racceleratorerna som vanligtvis kostar mellan 15 och 
80 MSEK beroende på hur avancerade de är. Strål-
terapimarknaden domineras av Varian och Elekta 
som tillhandahåller linjäracceleratorer, mjukvaror 
och kompletterande system. Varian och Elekta har 
tillsammans omkring 90 procent av marknaden för 
linjäracceleratorer.1

En framväxande aktör är amerikanska ViewRay som 
2014, enligt Bolagets kännedom, var först ut med att 
lansera linjäracceleratorer med integrerad MR-kame-
ra. Hittills har ViewRay, enligt Bolagets bedömning, 
erhållit beställningar på ett 70-tal system. Under 2018 
erhöll Elekta marknadsgodkännande för Unity som 
är en linjäraccelerator med integrerad MR-kamera. 
Elekta har hittills erhållit order på ett 40-tal system 
och har som mål att erhålla order på 75 system fram 
till mitten på 20202. ScandiDos bedömer att det totala 
antalet order på MR-linacs fram till 2020 kommer att 
uppgå till omkring 150.

Trenden i branschen är att Varian och Elekta har ex-
panderat genom förvärv och tagit en allt större del 
av behandlingskedjan. Förvärven har skett av bolag 
med dosplaneringssystem och produkter inom in-
tilliggande segment. I och med att Varian och Elekta 
dominerar marknaden har de ett avgörande inflytan-

de över standarder och utformning av system och 
metoder. För övriga mindre aktörer i branschen är det 
viktigt att anpassa sina produkter och affärsmodeller 
efter hur de två branschledarna agerar. Exempel på 
mindre aktörer är de svenska noterade bolagen Ray-
search, som tillhandahåller system för optimering av 
stråldosen och dosplanering, samt C-Rad, som till-
handahåller system för övervakning av patientens 
positionering i samband med strålterapi.

Inom segmentet kvalitetssäkring och dosimetri har 
Varian och Elekta en begränsad närvaro. Inom om-
rådet finns ett antal aktörer specialiserade på kvali-
tetssäkring och dosimetri. Exempel på bolag är det 
tysk-belgiska bolaget IBA vars dosimetriverksam-
het omsatte ca 51 MEUR 2018. IBA är en noterad 
koncern som omsatte 208 MEUR under 2018 och 
har huvudfokus inom protonterapi. IBA har tillkän-
nagett att verksamheten inom dosimetri skall av-
yttras.3 Ytterligare en aktör inom segmentet är det 
privatägda amerikanska bolaget Sun Nuclear Cor-
poration som omsätter ca 80 MEUR samt det tyska 
privatägda bolaget PTW som omsätter omkring 45 
MEUR.

Upphandlingen av system för kvalitetssäkring och 
dosimetri sker vanligtvis i samband med att can-
cerklinikerna upphandlar nya linjäracceleratorer. 
ScandiDos bedömning är att det säljs omkring 1 200 
linjäracceleratorer per år och att för minst 80 pro-
cent av dessa är det aktuellt att upphandla mer av-
ancerade system för kvalitetssäkring.
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Verksamhetsbeskrivning
ScandiDos utvecklar och säljer system för kvalitetssäk-
ring av avancerad strålterapi av cancer. Bolaget erbjud-
er system som med hög noggrannhet uppmäter och 
analyserar stråldosen inför och under pågående strål-
behandling. Bolagets produkter hjälper strålterapikli-
nikerna att säkerställa att den levererade stråldosen till 
patienten uppfyller målen för behandlingen samt iden-
tifiera eventuella avvikelser och därmed bidrar Scandi-
Dos produkter till en ökad patientsäkerhet.

ScandiDos grundades 2002 och den första produkten, 
Delta4 Phantom, lanserades 2006. Sedan dess har Scan-
diDos levererat fler än 750 system till strålterapikliniker 
världen över. Bolaget är baserat i Uppsala och finns re-
presenterat med dotterbolag i USA, Kina och Frankrike 
samt säljfilial i Malaysia. Koncernen har totalt 31 anställ-
da. Genom egen säljorganisation och tillsammans med 
partner tillhandahåller ScandiDos produkter till strålte-
rapikliniker på samtliga större marknader i världen.

Vision
ScandiDos skall bidra till en bättre cancervård och 
ökad tillförlitlighet inom strålbehandling genom 
innovativa lösningar som bidrar till en individan-
passad behandling som är säker och effektiv.

Målsättning
Målsättningen är att etablera ScandiDos som den 
ledande leverantören av lösningar för kvalitetssäk-
ring inför, såväl som under strålbehandling. Bola-
get skall ligga i teknologiutvecklingens framkant 
och tillhandahålla produkter för de senaste och 
mest avancerade teknikerna inom strålterapi. 

ScandiDos målsättning på kort sikt är att intäkterna 
för verksamhetsåret 21/22 skall överstiga 100 Mkr.

Kvalitetssäkring av strålterapi 
ScandiDos tillhandahåller produkter för kvalitets-
säkring av samtliga steg inom strålterapi och under 
2019 kommer Bolaget att ha en produktportfölj som 
möjliggör integrerad kvalitetssäkring under hela 
behandlingsflödet. ScandiDos produkter möjliggör 
att kvalitetssäkring genomförs redan under plane-
ringen av behandlingen, i samband med simule-
ringen samt löpande under pågående behandling.

Grunden i ScandiDos produktportfölj är Delta4 som 
är en mjukvaruplattform för kvalitetssäkring. Delta4 
är fullt ut integrerbar med de ledande strålterapi-
systemen på marknaden, vilket innebär att det kan 

Historik
ScandiDos grundades 2002 av Görgen Nilsson och 
Ingemar Wiberg som båda varit verksamma i Scan-
ditronix inom product management respektive 
marknadsföring och försäljning. Scanditronix var ett 
framstående svenskt bolag inom dosimetri och kva-
litetssäkring för cancerterapi. År 1999 förvärvades 
Scanditronix av belgiska IBA.

De första åren fokuserade ScandiDos på forskning och 
produktutveckling. För att tidigt generera intäkter i bo-
laget var ScandiDos inledningsvis även återförsäljare 
av SunNuclear och PTWs produkter på den skandina-
viska marknaden. Förutom intäkter bidrog återförsäl-
jarverksamheten till att ScandiDos bibehöll kontakter 
med strålterapikliniker och skapade kännedom om 
bolaget. Efter att ScandiDos lanserat sina första egna 
produkter upphörde återförsäljarverksamheten.

2006 –  Delta4 Phantom för IMRT lanseras.
2008 –  Delta4 Phantom för VMAT lanseras, dotter 
 bolag etableras i USA.
2009 –  ScandiDos expanderar internationellt 
/2010  och intäkterna växer.
2011 –  Distributionsavtal med Varian och Elekta  
 som möjliggör att de två marknadsledande  
 aktörerna kan inkludera ScandiDos produk- 
 ter när de säljer strålterapisystem.
2013 –  ScandiDos etablerar filial i Kina.
2014 –  ScandiDos noteras på Nasdaq First North.
2014 –  Lansering av Delta4 Discover som möjliggör  
 kvalitetssäkring under pågående behandling.
2015 –  Lansering av Delta4 Phantom+, nästa generation  
 av ScandiDos system för kvalitetssäkring.
2015 – ScandiDos genomför en övertecknad 
 nyemission om 24 MSEK.
2016 –  ScandiDos etablerar dotterbolag i Frankrike.
2016 – ScandiDos får FDA-godkännande för Delta4  
 Discover och erhåller senare även CE-märkning  
 medförande att ScandiDos nu kan sälja och  
 marknadsföra produkten i USA respektive  
 Europa.
2016 –  Bolaget genomför en övertecknad
 nyemission om 29 MSEK.

2016 – ScandiDos etablerar ett försäljningskontor i  
 Kuala Lumpur, Malaysia, för att stödja för- 
 säljningsinsatserna i Asien.
2017 – ScandiDos väljs ut som huvudleverantör av  
 mätsystem för kvalitetssäkring av strål-
 behandling av Franska sjukhuskedjor.
2017 – Bolaget genomför en riktad nyemission om  
 15 MSEK.
2017 –  ScandiDos Delta4 Discover blir det första  
 kvalitetskontrollsystemet i världen att bli 
 kliniskt accepterad av Varian.
2018 – Produktionsstörningar förhindrar tillfälligt  
 leveranser under slutet av tredje kvartalet  
 av det brutna räkenskapsåret och den back- 
 logg som skapas levereras i sin helhet under  
 kvartal fyra.
2018 – ScandiDos och Elekta tecknar interoperability- 
 avtal för Delta4 Discover med avsikten att  
 samvalidera produkten för Elektas Versa HD  
 terapimaskin.
2019 – ScandiDos ingår samarbete med Radyalis för  
 framtagning av ScandiDos produkt Delta4  
 TPV.
2019 – Delta4 Phantom+ MR frisläpps till marknaden
 med både CE-märkning och FDA 510(k)- 
 godkännande.
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inhämta, analysera och leverera data mellan de sys-
tem som används i strålterapiklinikerna. Delta4 har 
kontinuerligt vidareutvecklats och ny funktionali-
tet har adderats. I dag finns en rad tilläggsfunktio-
ner till systemet som säljs som separata tilläggspro-
dukter.

För att uppmäta stråldosen som linjäracceleratorn 
levererar har ScandiDos utvecklat mätsystem som 
placeras på linjäracceleratorns behandlingsbord el-
ler monteras framför strålkällan. Delta4 Phantom+ 
placeras på behandlingsbordet och används under 
förberedelsefasen. Delta4 Discover sitter monterad 
framför strålkällan och används under behand-
lingsfasen. Tillsammans med Delta4 utgör mätsys-
temen integrerade lösningar för kvalitetssäkring.

Delta4 Phantom+
Delta4 Phantom var ScandiDos första egenutveck-
lade produkt som lanserades 2006. Produkten 
används för att kvalitetssäkra strålbehandlings-
programmet under simuleringsfasen inför behand-
lingen. Mätsystemet placeras på patientbritsen och 
behandlingen ges till mätsystemet som med hög 
noggrannhet uppmäter den levererade stråldosen. 
Systemet jämför det uppmätta resultatet med be-
handlingsplanen och identifierar eventuella avvi-
kelser. Avvikelserna analyseras och den kliniska 
relevansens bedöms.

Genom att kvalitetssäkra med Delta4 Phantom inför 
behandling kan relevanta avvikelser upptäckas och 
dosplaneringen justeras, vilket innebär att sannolik-
heten för felbehandlingar med risk för biverkningar 
kan minimeras. Delta4 Phantom var det första syste-
met på marknaden som kunde mäta upp stråldosen 
i tre dimensioner och på ett tillförlitligt sätt kvali-
tetssäkra avancerad rotationsterapi såsom IMRT 
och VMAT. Fram till 2015 sålde ScandiDos drygt 
500 Delta4 Phantom. 

Under 2015 lanserade ScandiDos Delta4 Phantom+ 
som är en ny version av systemet som innehåller helt 
ny teknik som innebär bättre prestanda och enklare 
kalibrering. Vidare är det nya systemet helt sladd-
löst, vilket förenklar hanteringen väsentlig. Enkel och 
snabb kalibrering och hantering är viktig eftersom det 
minskar tidsåtgången vid användningen av systemet.

Delta4 Phantom+ erhöll CE-märkning i juni 2015 och 
FDA-godkännande i augusti 2015, vilket innebär att 
systemet kan säljas i Europa respektive USA samt 
även på övriga marknader i världen. Lanseringen av 
Delta4 Phantom+ föll väl ut och hittills har ScandiDos 
levererat drygt 250 system till strålterapikliniker i 36 
länder. Kunderna utgörs dels av befintliga kunder 
som väljer att uppgradera till den nya versionen och 
dels av nya kunder som vill kvalitetssäkra strålbe-
handling med den senaste tekniken.

Ytterligare en vidareutveckling av Delta4 Phantom är 
Delta4 Phantom+ MR som är anpassad till stråltera-
pimaskiner med integrerad MR-kamera. MR-tekni-
ken bygger på kraftiga magnetfält, vilket ställer stora 
krav på den elektronik som skall verka i magnetfäl-
tet. Delta4 Phantom+ MR är specialutvecklad för att 
fungera i starka magnetfält och kan därmed möjlig-
göra kvalitetssäkring inom ett framväxande segment 
inom strålterapi. Delta4 Phantom+ MR är CE-märkt 
och FDA 510(k)-godkänd och får därmed säljas på i 
stort sett samtliga marknader för MR-linac.

Delta4 Discover
Delta4 Discover är en produkt för kvalitetssäkring 
under pågående behandling. Delta4 Discover är 
en transmissionsdetektor som placeras i strålens 
gång direkt på behandlingshuvudet och ser ut som 
en stor tunn disk. Delta4 Discover använder sig av 
samma typ av detektorer och andra komponenter 
som Delta4 Phantom+, vilket möjliggör lägre pro-
duktionskostnader och bättre bruttomarginaler.
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Delta4 Discover uppmäter den levererade dosen un-
der pågående behandling och analyserar denna i re-
altid och jämför med dosplaneringsdata. Systemet 
kan i realtid upptäcka eventuella avvikelser, bedö-
ma deras relevans och varna för allvarliga avvikel-
ser. Delta4 Discover utgör tillsammans med Delta4 
Phantom+ ett helhetskoncept för kvalitetssäkring 
baserad på mätning. Delta4 Phantom+ används 
dessutom för att kalibrera Delta4 Discover, varför 
kunder som är intresserade av Delta4 Discover även 
behöver investera i Delta4 Phantom+.

Bolagets bedömning är att Delta4 Discover innebär ett 
betydande genombrott inom kvalitetssäkring av mo-
dern strålterapi med VMAT samt ett viktigt verktyg 
inom behandlingstekniken adaptiv strålterapi. Delta4 
Discover erhöll FDA-godkännande i februari 2016 
samt CE-märkning i augusti 2016, vilket innebär att 
ScandiDos kan sälja systemet på global basis. Hittills 
har ScandiDos sålt 12 Delta4 Discover system som le-
vererats till kunder i Nordamerika, Asien och Europa.

Delta4 TPV 
ScandiDos har under en längre tid bedrivit utveck-
lingen av Delta4 TPV (Treatment Planning Verifi-
cation) som är en mjukvarubaserad produkt för 
kvalitetssäkring av dosplaneringssystemet, dvs det 
system som används för att räkna fram den stråldos 
som patienten skall behandlas med. En nyckelkom-
ponent i produkten är tillgång till en beräkningsmo-
tor, vilket Scandidos säkerställde mars 2019 genom 
ett licensavtal med Radyalis som utvecklar simule-
ringssystem för strålterapi. Licensavtalet ger tillgång 
till en beräkningsmotor baserad på s k Monte Car-
lo-teknik som ScandiDos bygger in i Delta4-program-

varan.  Delta4 TPV kommer att säljas både till befint-
liga kunder som kan använda denna i kombination 
med ScandiDos övriga produkter men också fristå-
ende till helt nya kunder. Produktrelease är planerad 
att ske under verksamhetsåret 2019/2020. När Delta4 
TPV lanseras kommer ScandiDos att ha lösningar för 
kvalitetssäkring av hela behandlingskedjan från or-
dination till sista behandlingsfraktion.

Produktutveckling
ScandiDos utvecklar avancerade produkter för kva-
litetssäkring av modern strålterapi och produktut-
veckling är en central del i Bolagets verksamhet. 
Grunden i ScandiDos är ett gediget kunnande om 
dosimetri och strålterapi. Vidare besitter Bolaget en 
omfattande kompetens inom systemdesign, elektro-
nik, mekanik och mjukvaruutveckling. ScandiDos 
produkter består av både hårdvara och mjukvara 
som fullt ut kan integreras med strålterapisystemen 
från de ledande aktörerna. Tekniken i Bolagets pro-
dukter baseras på egenutvecklad mätelektronik och 
halvledardetektorer. Komponenterna i ScandiDos 
produkter tillverkas av elektronikleverantörer och 
halvledartillverkare i Sverige och Asien, samman-
sättningen sker hos kontraktstillverkare i Sverige.

Sedan start har ScandiDos utvecklat produkter som 
legat i teknikens framkant och det senaste exemplet 
på det är Delta4 Phantom+ MR där ScandiDos är ti-
digt ute och lanserar system för kvalitetssäkring inom 
ett framväxande segment inom strålterapi. I Bolagets 
strategi ligger att fortsätta bredda produktutbudet och 
lansera ytterligare innovativa produkter som möter 
dagens och framtidens behov av kvalitetssäkring.
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ScandiDos produkter baseras på ett egenutvecklat 
och patenterat koncept för mätning av strålning 
med hög noggrannhet. Bolagets mätkoncept och 
detektorteknik omfattas av flera patent varav det 
längsta sträcker sig fram till 2035. En detaljerad 
beskrivning av Bolagets immateriella rättigheter 
återfinns i avsnittet ”Legala frågor och kompletterande 
information”.

Konkurrens
Delta4 Phantom var det första systemet, som Bolaget 
känner till, som med hög tillförlitlighet kunde upp-
mäta stråldosen för avancerad strålterapi med IMRT 
och VMAT. Idag finns det konkurrerande system på 
marknaden där den främsta konkurrenten och det 
enda konkurrerande systemet som kontinuerligt kan 
mäta dosen i tre dimensioner är ArcCheck från Sun 
Nuclear. Arc Check har en stark position i USA där 
Sun Nuclear är en etablerad aktör.

Varian och Elekta har lanserat system som mäter 
dosleveransen med en bildplatta, EPID. Denna lös-
ning är dock mer att betrakta som ett komplement 
till dedikerade mätsystem än ett direkt konkurre-
rande system. Det Tysk-Belgiska företaget IBA har 
lanserat Dolphin som är ett mätsystem som påmin-
ner om Delta4 Discover med sin placering på strål-
behandlingshuvudet och även det tyska företaget 
iRT Systems har valt denna konfigurering. Båda 
konkurrenterna har, enligt Scandidos uppfattning, 
begränsningar i sina produkter både vad gäller 
mätkvalitet men även avseende detektorns påver-
kan på stråldosen. Att undvika att detektorn på-
verkar stråldosen är ett komplicerat problem som 
ScandiDos har löst i Delta4 Discover. Elekta köpte 
in sig till 25 procent i iRT under våren och det är i 
dagsläget oklart vad detta kommer att betyda för 
ScandiDos. Det kan begränsa möjligheterna att sälja 
Discover-system till Elekta kunder. Samtidigt bedö-
mer Bolaget att detta ger en kredibilitet till området 
transmissionsdetektorer från en av de viktigaste 
aktörerna på marknaden vilket kan vara positivt. 
Enligt Bolagets kännedom så har IBA beslutat sig 
för att dra sig ur validering av Dolphin med Varians 
terapimaskiner. Orsaken till detta var att systemet 
påverkade strålkarakteristiken så mycket att Varian 
inte accepterade produkten. Totalt sett medför det-
ta att ScandiDos är ensamma om att kunna erbjuda 
transmissions detektorlösning till Varian.

Affärsmodell
ScandiDos produkter säljs som en helhetslösning. 
För Delta4 Phantom+ köper kunden ett grundsystem 
plus ett tillval av funktionalitet beroende på kundens 
befintliga system och behandlingsteknik (IMRT, 
VMAT, etc). Intäkten per system varierar beroende 
på konfigurationen men ligger i genomsnitt på om-
kring 0,5 MSEK. Därutöver har ScandiDos löpande 
intäkter från befintliga kunder i form av hårdvaru- 
och mjukvarusupport. I mjukvarusupporten ingår 
att kunden får tillgång till generella uppdateringar 
och förbättringar av Delta4-plattformen.

Delta4 Discover säljs som ett integrerat system med 
detektorn och ett tillägg till Delta4-plattformen. Scan-
diDos intäkt per Delta4 Discover-system är omkring 
1,0 MSEK per system. Till skillnad från Delta4 Phan-
tom+ används Delta4 Discover kontinuerligt och sit-
ter fast monterad på linjäracceleratorn och därmed 
är behovet ett system per linjäraccelerator, vilket 
innebär att den potentiella marknaden är dubbelt så 
stor sett till antal system. I genomsnitt har en strål-
behandlingsklinik två linjäracceleratorer. Även Del-
ta4 Discover kommer att generera löpande intäkter i 
form av hårdvaru- och mjukvarusupport. 

Tack vare att ScandiDos använder sig av egenut-
vecklad elektronik möjliggörs en hög bruttomargi-
nal som historiskt sett legat omkring 75 procent. 

Internationell närvaro
I Norden och USA har ScandiDos direktförsäljning ge-
nom egen organisation. Sedan 2008 har ScandiDos ett 
dotterbolag med egna säljare i USA för direktförsälj-
ning mot strålterapiklinikerna i Nordamerika. Sedan 
inledningen av 2016 har ScandiDos ett dotterbolag i 
Frankrike för marknadsföring på den franska markna-
den där ScandiDos har en stark ställning. På markna-
der utanför Norden och USA arbetar ScandiDos med 
distributörer som marknadsför Bolagets produkter 
mot strålterapiklinikerna. Bolaget har även samarbeten 
med både Varian och Elekta där de har möjlighet att 
inkludera ScandiDos produkter för kvalitetssäkring i 
samband med försäljning av linjäracceleratorer. 

ScandiDos finns idag representerat i 45 länder. 
ScandiDos historiskt sett största enskilda marknad 
är Japan där en stor del av alla strålkliniker väljer 
ScandiDos produkter för kvalitetssäkring. En viktig 
marknad är Kina som kännetecknas av stark tillväxt 
driven av ett stort behov av cancervård och omfattan-
de satsningar på utbyggnad av vården. I Kina samar-
betar ScandiDos med distributörer för att stärka sin 
närvaro på denna viktiga marknad. Sedan 2016 har 
ScandiDos även lokal närvaro i Malaysia för bearbet-
ning av kunder och distributörer i Sydostasien.

Tillväxtmöjligheter
ScandiDos har under de senaste åren investerat 
betydande resurser i produktutveckling som re-
sulterat i att bolaget nu har en portfölj bestående 
av två avancerade produkter utvecklade med den 
senaste tekniken. Utöver Delta4 Phantom+ innebär 
lanseringen av Delta4 Discover en viktig breddning 
av produktportföljen. Båda produkterna är fullt ut 
godkända för försäljning världen över.

Lanseringen av Delta4 Phantom+ har varit fram-
gångsrik med drygt 250 system levererade hittills 
och ScandiDos ser en fortsatt god efterfrågan från 
både nya kunder och kunder som idag använder 
den äldre versionen. 
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När det gäller den nyligen lanserade Delta4 Phan-
tom+ MR ser ScandiDos goda tillväxtmöjligheter. 
Bolaget har hittills erhållit beställningar på 4 system 
som också levererats. ScandiDos ser goda möjlighe-
ter att sälja Delta4 Phantom+ MR till en betydande 
andel av de ca 150 kliniker som förväntas investe-
ra i MR-linacs fram till 2020. Försäljningsvärdet för 
Delta4 Phantom+ MR ligger 50-100 procent högre än 
Delta4 Phantom+ system och marginalen är minst 
lika hög och kommer, enligt Bolagets bedömning, 
att medföra ett signifikant tillskott till verksamheten 
redan under räkenskapsåret 2019/2020.

Utöver de olika Delta4 Phantom+ systemen kommer 
även Delta4 TPV att bidra till ScandiDos tillväxtmöjlig-
heter redan under 2019/ 2020. Bolaget ser en god poten-
tial i att sälja Delta4 TPV till befintliga kunder men även 
som en fristående produkt till kliniker som idag inte 
använder ScandiDos produkter för kvalitetssäkring. 

Utvecklingen och lanseringen av Delta4 Discover har 
tagit en betydligt längre tid än förväntat. I slutet av 
2017 erhöll Delta4 Discover validering av Varian, vilket 
innebär att systemet är godkänt för klinisk användning 
ihop med Varians linjäracceleratorer. Trots validering 
av Varian och ett betydande intresse för produkten har 
försäljningen av Delta4 Discover inte tagit fart i den för-
väntade utsträckningen. En försvårande omständighet 
är att Delta4 Discover registreras på ett felaktigt sätt i 
kontrollsystemet för TrueBeam, Varians bäst säljande 
linjäraccelerator. Detta medför onödiga arbetsmoment 
för personalen när Delta4 Discover används, vilket 
komplicerar användningen. ScandiDos för en diskus-
sion med Varian kring problemet och räknar med att 
kunna finna en lösning under 2019/ 2020.

Av de Delta4 Discover som sålts har endast tre 
stycken levererats till Elekta-kunder. Detta beror på 
att Elekta inte samverkat för att validera användan-
det av Delta4 Discover på sina terapimaskiner. Detta 
medför även att klinikerna som köpt Delta4 Disco-
ver, i två fall av tre sålts av Elektas egna dotterbo-
lag, inte kan använda systemen kliniskt. ScandiDos 
har en pågående dialog med Elekta och förväntar 
sig att genomföra valideringen under 2019, vilket 
underlättar försäljning till kliniker som använder 
Elektas utrustning. 

Sammantaget ser ScandiDos ett fortsatt stort behov 
av Delta4 Discover på marknaden och förväntar sig 
en successivt ökad accept för konceptet och därmed 
ökad försäljning. För att bidra till ett ökande intres-
se verkar ScandiDos för att viktiga referenskliniker 
skall använda Delta4 Discover och publicera studier 
som påvisar fördelarna med systemet. ScandiDos 
bedömning är dock att det kommer att ta ytterliga-
re en tid innan den löpande försäljningen av Delta4 
Discover tar fart.
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Utvald historisk finansiell information

I detta avsnitt presenteras utvald historisk finansiell information i sammandrag för ScandiDos avseende räken-
skapsåren 1 maj 2016 – 30 april 2017 och 1 maj 2017 – 30 april 2018, samt perioden 1 maj 2018 – 31 januari 
2019 med jämförelsesiffror för perioden 1 maj 2017 – 31 januari 2018.

Informationen för räkenskapsåren 1 maj 2016 – 30 april 2017 och 1 maj 2017 – 30 april 2018 är hämtad från 
Bolagets reviderade årsredovisningar medan informationen för perioden 1 maj 2018 – 31 januari 2019 med 
jämförelsesiffror för perioden 1 maj 2017 – 31 januari 2018 är hämtad från Bolagets delårsrapport för perioden 
1 maj 2018 – 31 januari 2019, vilka har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämn-
dens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Delårsrapporten har inte 
granskats av Bolagets revisor. 

Nedanstående sammandrag av Bolagets räkenskaper bör läsas tillsammans med avsnittet ”Kommentarer till 
den finansiella utvecklingen” och Scandidos reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 1 maj 2016 – 30 
april 2017 och 1 maj 2017 – 30 april 2018 samt delårsrapporten för perioden 1 maj 2018 – 31 januari 2019, 
inklusive tillhörande noter och revisionsberättelser.

Resultaträkning maj – januari maj – april

Belopp i kSEK 2018/2019 2017/2018 2017/2018 2016/2017
Rörelsens intäkter och aktiverade utvecklingsavgifter (ej reviderad) (reviderad)
Nettoomsättning 32 716 31 836 50 570 47 408
Aktiverat arbete för egen räkning 1 640 1 701 2 308 1 636
Övriga rörelseintäkter 763 1 208 2 168 2 271
Summa 35 119 34 745 55 046 51 315

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -7 839 -7 537 -13 846 -11 806
Övriga externa kostnader -17 439 -14 163 -19 975 -18 664
Personalkostnader -22 478 -20 236 -27 626 -28 246
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar -3 346 -3 378 -4 501 -4 577

Övriga rörelsekostnader -1 388 -405 -754 -598
Rörelseresultat -17 371 -10 974 -11 656 -12 576

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 455 - 578 -
Räntekostnader och liknande resultatposter -422 -377 -243 -508
Resultat efter finansiella poster -17 338 -11 351 -11 321 -13 084

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat - - -244 -73
PERIODENS RESULTAT -17 338 -11 351 -11 565 -13 157
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Balansräkning 31 januari 30 april

Belopp i kSEK 2019 2018 2018 2017
TILLGÅNGAR (ej reviderad) (reviderad)
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och 
liknande arbeten 27 326 28 876 28 701 29 594

27 326 28 876 28 701 29 594
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 109 147 134 153

109 147 134 153
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar 393 8 159 9

393 8 159 9
Summa anläggningstillgångar 27 828 29 031 28 994 29 756

Omsättningstillgångar
Varulager mm
Råvaror och förnödenheter 12 568 10 369 9 293 9 426
Färdiga varor och handelsvaror 5 948 6 458 5 844 4 742
Förskott till leverantör 819 491 491 725

19 335 17 318 15 628 14 893
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 8 871 6 985 10 560 8 130
Aktuell skattefordran - - 429 429
Övriga fordringar 1 448 1 511 586 393
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 165 1 440 850 1 618

11 484 9 936 12 425 10 570
Kassa och bank
Kassa och bank 2 692 10 445 9 079 8 267

2 692 10 445 9 079 8 267
Summa omsättningstillgångar 33 511 37 699 37 132 33 730

SUMMA TILLGÅNGAR 61 339 66 730 66 126 63 486
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Balansräkning 31 januari 30 april

Belopp i kSEK 2019 2018 2018 2017
EGET KAPITAL OCH SKULDER (ej reviderad) (reviderad)
Eget kapital
Aktiekapital 1 382 1 382 1 382 1 257
Utvecklingsfond 5 995 2 458 5 995 2 458
Övrigt tillskjutet kapital 93 719 93 719 93 719 79 206
Balanserat resultat inkl periodens resultat -71 745 -50 280 -54 517 -38 918
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 29 351 47 279 46 579 44 003
Summa eget kapital 29 351 47 279 46 579 44 003

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 1 828 1 333 1 083 2 083
Summa långfristiga skulder 1 828 1 333 1 083 2 083

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 9 686 1 000 1 527 1 000
Leverantörsskulder 2 492 3 252 1 700 1 664
Aktuell skatteskuld 197 73 186 73
Övriga skulder 1 201 959 787 1 166
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 584 12 834 14 264 13 497
Summa kortfristiga skulder 30 160 18 118 18 464 17 400

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 61 339 66 730 66 126 63 486
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Kassaflödesanalys maj – januari maj – april

Belopp i kSEK 2018/2019 2017/2018 2017/2018 2016/2017
Den löpande verksamheten (ej reviderad) (reviderad)
Resultat efter finansiella poster -17 338 -11 351 -11 321 -13 084
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 3 346 3 378 4 501 4 577

-13 992 -7 973 -6 820 -8 507
Betald inkomstskatt -224 - -137 -112
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapitalet

-14 216 -7 973 -6 957 -8 619

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager -3 665 -2 490 -749 -3 261
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 1 370 571 -1 745 -1 947
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 3 137 997 284 659
Kassaflöde från den löpande verksamheten -13 374 -8 895 -9 167 -13 168

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar - -51 -54 -51
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -1 943 -2 609 -3 537 -2 458
Förvärv av finansiella tillgångar -233 - -150 -
Avyttring av finansiella tillgångar - - - 3
Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 176 -2 660 -3 741 -2 506

Finansieringsverksamheten
Nyemission - 15 000 15 000 28 731
Emissionskostnader - -462 -462 -3 717
Emission via teckningsoptionsprogram - 100 100 -
Upptagna lån 9 759 - 527 -
Amortering av lån -855 -750 -1 000 -6 814
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 8 904 13 888 14 165 18 200

Periodens kassaflöde -6 646 2 333 1 257 2 526
Likvida medel vid periodens början 9 079 8 267 8 267 5 706
Kursdifferens i likvida medel 259 -155 -445 35
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 2 692 10 445 9 079 8 267
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Nyckeltal

Nedan följer Bolagets nyckeltal som omfattar den historiska finansiella informationen. Prospektet innehåller 
vissa alternativa finansiella nyckeltal som inte beräknas enligt ScandiDos tillämpade redovisningsprinciper 
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernre-
dovisning (K3). ScandiDos bedömer att nyckeltalen ger en bättre förståelse för Bolagets ekonomiska trender. 
Nyckeltalen, såsom ScandiDos har definierat dessa, bör inte jämföras med andra bolags nyckeltal som har 
samma benämning då definitionerna kan skilja sig åt. Nyckeltalen i nedan tabell har inte reviderats såvida 
inget annat anges. 

maj – januari maj – april

Nyckeltal 2018/2019 2017/2018 2017/2018 2016/2017

Nettoomsättning, kSEK 32 716 31 836 50 570 47 408
Bruttomarginal, % 76 76 73 75
EBITDA, kSEK -14 025 -7 596 -7 155 -7 999
EBITDA-marginal, % -43 -24 -14 -17
Balansomslutning, kSEK 61 339 66 730 66 126 63 486
Avkastning på sysselsatt kapital, % -38 -23 -23 -28
Avkastning på eget kapital, % -46 -25 -26 -35
Soliditet, % 48 71 70 69
Resultat per aktie vid periodens slut, SEK -0,63 -0,41 -0,42 -0,52
Resultat per aktie vid full utspädning, SEK -0,63 -0,41 -0,42 -0,51
Antal anställda vid periodens slut 29 30 30 29
Utdelning per aktie, SEK - - - -
Antal aktier vid periodens slut 27 639 247 27 639 247 27 639 247 25 139 247

Definitioner av alternativa nyckeltal
Bruttomarginal, %
Nettoomsättning minus råvaror och förnödenheter 
genom nettoomsättningen. Bolaget anser att nyckelta-
let är relevant då det visar verksamhetens behållning 
av varje försäljningskrona efter produktionskostnader 
som kan täcka övriga kostnader samt utgöra vinst.

EBITDA, kSEK
Rörelseresultat med av- och nedskrivningar av mate-
riella och immateriella anläggningstillgångar återför-
da. Bolaget anser att nyckeltalet är relevant då det på-
visar rörelsens grundläggande lönsamhet oberoende 
av av- och nedskrivningar, räntekostnader och skatt, 
vilka påverkas av exempelvis företagsförvärv, vald fi-
nansieringsstruktur och jurisdiktion för taxering.

EBITDA-marginal, % 
EBITDA genom nettoomsättningen. Bolaget anser 
att nyckeltalet är relevant då det påvisar verksam-
hetens marginal oberoende av av- och nedskriv-
ningar, räntekostnader och skatt, vilka påverkas 
av exempelvis företagsförvärv, vald finansierings-
struktur och jurisdiktion för taxering.

Avkastning på sysselsatt kapital, %
Resultat efter finansiella poster pålagt med finan-
siella kostnader genom genomsnittligt sysselsatt 
kapital. Bolaget anser att nyckeltalet är relevant då 
det är ett lönsamhetsmått som används för att ställa 
resultatet i relation till det kapital som behövs för 
att driva verksamheten.

Genomsnittligt sysselsatt kapital
Totala tillgångar minus ej räntebärande skulder vid 
periodens början adderat med totala tillgångar mi-
nus ej räntebärande skulder vid periodens slut di-
viderat med 2.

Ej räntebärande skulder
Skulder som inte är räntebärande.

Avkastning på eget kapital, %
Periodens resultat hänförligt till moderföretagets 
aktieägare dividerat med genomsnittligt eget kapi-
tal hänförligt till moderföretagets aktieägare. Bola-
get anser att nyckeltalet är relevant då det effektivt 
genomlyser den lönsamhet Bolagets verksamhet 
genererat med avseende på aktieägarnas insatta 
och upparbetade kapital.

1 Alternativt nycketal
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Genomsnittligt eget kapital hänförligt
moderföretagets aktieägare
Eget kapital hänförligt moderföretagets aktieägare 
vid periodens början adderat med eget kapital hän-
förligt moderföretagets aktieägare vid periodens 
slut dividerat med 2.

Soliditet, %
Totalt eget kapital genom totala tillgångar. Bolaget 
anser att nyckeltalet är relevant då det visar hur 
stor andel av tillgångarna som finansierats av ak-
tieägarna och därmed tydliggör Bolagets finansiella 
styrka.

Antal utställda optioner vid periodens slut
Antal utställda optioner vid periodens slut.

Resultat per aktie vid periodens slut, SEK
Periodens resultat genom antal aktier vid periodens 
slut. Bolaget anser att nyckeltalet är relevant då Bo-
lagets resultatutveckling har betydelse för prissätt-
ningen av Bolagets aktie samt uppfattningen om 
hur verksamheten bedrivs.

Resultat per aktie vid full utspädning, SEK
Periodens resultat genom antal aktier vid periodens 
slut inkl antal utställda optioner vid periodens slut. 
Bolaget anser att nyckeltalet är relevant då Bolagets 
resultatutveckling har betydelse för prissättningen 
av Bolagets aktie samt uppfattningen om hur verk-
samheten bedrivs.

maj – januari maj – april

Genomsnittligt sysselsatt kapital, kSEK 2018/2019 2017/2018 2017/2018 2016/2017

(+Tillgångar vid periodens början +66 126 +63 486 +63 486 +57 490

-Ej räntebärande skuldervid periodens början -16 937 -16 400 -16 400 -15 594

+Tillgångar vid periodens slut +61 339 +66 730 +66 126 +63 486

-Ej räntebärande skuldervid periodens slut) -20 474 -17 118 -16 937 -16 400

/ 2 / 2 / 2 / 2 / 2

=Genomsnittligt sysselsatt kapital, kSEK 45 027 48 349 48 138 44 491

maj – januari maj – april

Avkastning på sysselsatt kapital, % 2018/2019 2017/2018 2017/2018 2016/2017

(+Resultat efter finansiella poster -17 371 -10 974 -11 655 -12 576

+Finansiella intäkter) +455 - +577 -

/ Genomsnittligt sysselsatt kapital / 45 027 / 48 349 48 138 44 491

= Avkastning på sysselsatt kapital, % -0,38 -0,23 -0,23 -0,28

maj – januari maj – april

Genomsnittligt eget kapital 2018/2019 2017/2018 2017/2018 2016/2017

(+Eget kapital hänförligt till moderföretagets
aktieägare vid periodens början +46 579 +44 003 +44 003 +31 999

+Eget kapital hänförligt till moderföretagets
aktieägare vid periodens slut) +29 351 +47 279 +46 579 +44 003

/ 2 / 2 / 2 / 2 / 2

=Genomsnittligt eget kapital 37 965 45 641 45 291 38 001

maj – januari maj – april

Ej räntebärande skulder 2018/2019 2017/2018 2017/2018 2016/2017

=Ej räntebärande skulder vid periodens början +46 579 +44 003 +44 003 +31 999

=Ej räntebärande skulder vid periodens slut +29 351 +47 279 +46 579 +44 003

Avstämningstabeller för
alternativa nyckeltal

maj – januari maj – april

Avkastning på eget kapital, % 2018/2019 2017/2018 2017/2018 2016/2017

+Periodens resultat -17 338 -11 351 -11 565 -13 157

/ Genomsnittligt eget kapital / 37 965 / 45 641 /  45 291 / 38 001

= Avkastning på eget kapital, % -0,46 -0,25 -0,26 -0,35
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Kommentar till den finansiella utvecklingen

Nedanstående kommentarer till den finansiella utvecklingen ska läsas tillsammans med avsnittet ”Utvald his-
torisk finansiell information” och de reviderade årsredovisningarna avseende räkenskapsåren 1 maj 2016 – 30 
april 2017 och 1 maj 2017 – 30 april 2018 samt Bolagets delårsrapport för perioden 1 maj 2018 – 31 januari 
2019 med jämförelsesiffror för motsvarande period föregående år.

Jämförelse mellan perioderna 
1 maj 2018 – 31 januari 2019 och 
1 maj 2017 – 31 januari 2018 
Resultaträkning
Rörelsens intäkter
Bolagets intäkter under perioden ökade till 35 119 
kSEK (34 745), en ökning med 374 kSEK, motsva-
rande 1,1 procent. Ökningen bestod i sin helhet 
av ökad nettoomsättning, genom ökad försäljning, 
uppgående till 32 716 kSEK (31 836), vilket mot-
svarar en ökning om 880 kSEK eller 2,8 procent. In-
täktsposterna aktiverat arbete för egen räkning och 
övriga rörelseintäkter minskade marginellt.

Rörelsens kostnader
Bolagets kostnader för råvaror och förnödenheter 
uppgick till 7 839 kSEK (7 537) under perioden, vil-
ket motsvarar en ökning om 302 kSEK eller 4,0 pro-
cent främst drivet av ökad försäljning samt ökade 
insatspriser på råvaror. Bolagets personalkostnader 
uppgick under perioden till 22 478 kSEK (20 236), 
vilket är en ökning med 2 242 kSEK, motsvarande 
11,1 procent. De övriga externa kostnaderna upp-
gick till 17 439 kSEK (14 163), motsvarande en ök-
ning om 3 276 kSEK, eller 23,1 procent. Ökningen 
beror på Bolagets fortsatta satsning på marknads-
föring och försäljning, exempelvis branschutställ-
ningar och kongresser. Därutöver har även certi-
fierings- och tillståndskostnader ökat med ca 0,9 
MSEK till 1,2 MSEK (0,3), utbetalning för ersättning 
av samvalideringskostnader till Varian uppgick 1,1 
MSEK (0,4) samt garantikostnader om 0,9 MSEK 
(0,0) pga utbyte av Discover-enheter till den vali-
derade versionen bokförts. Bolagets kostnader för 
övriga rörelsekostnader steg till 1 388 kSEK (405), 
motsvarande en ökning om 983 kSEK. Bolagets 
kostnader för av- och nedskrivningar av materiel-
la och immateriella anläggningstillgångar om 3 346 
kSEK (3 378) låg i linje med föregående år.

Rörelseresultat 
Ovanstående intäkter och kostnader summerades 
till ett rörelseresultat uppgående till -17 371 kSEK 
(-10 974), vilket motsvarar en försämring med 6 397 
kSEK, eller 58,3 procent, av rörelseförlusten föregå-
ende år.

Resultat från finansiella poster 
Bolagets ränteintäkter och liknande resultatposter 
uppgick till 455 kSEK (-) och räntekostnader och 
liknande resultatposter till -422 kSEK (-377), vilket 
summerades till ett räntenetto uppgående till 33 
kSEK (-377). 

Resultat före skatt 
Bolagets resultat före skatt uppgick till -17 338 kSEK 
(-11 351).

Resultat efter skatt 
Skatt på periodens resultat utgick med 0 kSEK (0) 
varför resultat efter skatt motsvarar resultat före 
skatt ovan.

Kassaflöde 
Bolagets kassaflöde för perioden summerades till 
-6 646 kSEK (2 333). Ingående kassa vid periodens 
början uppgick till 9 079 kSEK och vid periodens 
slut till 2 692 kSEK, inklusive kursdifferenser om 
259 kSEK. Nedan följer en detaljerad redogörelse 
för kassaflödet.

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Bolagets resultat efter finansiella poster uppgick 
till -17 338 kSEK (-11 351), vilket med justeringar 
för poster som inte ingår i kassaflödet och betald 
skatt om 3 346 kSEK (3 378) respektive -224 kSEK 
(-) summerade till ett kassaflöde från den löpande 
verksamheten före förändringar av rörelsekapital 
uppgående till -14 216 kSEK (-7 973). Förändring-
ar i rörelsekapital bidrog till kassaflödet med -3 665 
kSEK (-2 490) genom ökning av Bolagets varulager, 
1 370 kSEK (571) genom minskning av rörelseford-
ringar samt med 3 137 kSEK (997) genom ökning av 
rörelseskulder. Sammantaget uppgick kassaflödet 
från den löpande verksamheten till -13 374 kSEK (-8 
895).

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Bolagets kassaflöde från investeringsverksamheten 
uppgick till -2 176 kSEK (-2 660) fördelat på förvärv 
av immateriella anläggningstillgångar uppgående 
till -1 943 kSEK (-2 609), förvärv av materiella an-
läggningstillgångar uppgående till 0 kSEK (-51) och 
investeringar i finansiella tillgångar -233 kSEK (0). 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Bolagets kassaflöde från finansieringsverksamheten 
uppgick till 8 904 kSEK (13 888) och fördelades på 
upptagande och amortering av lån om 9 759 kSEK 
(-) respektive -855 kSEK (-750) samt nyemission 
och emission via teckningsoptioner om 0 KSEK (15 
000) respektive 0 kSEK (100), vilket gav upphov till 
emissionskostnader uppgående till 0 kSEK (-462).

Likviditet och Finansiell ställning 
Bolagets balansomslutning uppgick per 31 januari 
2019 till 61 339 kSEK (66 730).

Värdet på Bolagets anläggningstillgångar uppgick 
till 27 828 kSEK (29 031) och utgjordes främst utav 
balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och lik-
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nande, 27 326 kSEK (28 876). Bolagets omsättnings-
tillgångar uppgick till 33 511 kSEK (37 699), varav 
kassa och bank utgjorde 2 692 kSEK (10 445). För 
en redogörelse över förändringen i Bolagets likvida 
medel se under ”kassaflöde” i detta avsnitt. Reste-
rande del av omsättningstillgångarna utgjordes av 
varulager mm och kortfristiga fordringar och upp-
gick till 19 335 kSEK (17 318) respektive 11 484 kSEK 
(9 936).

Bolagets egna kapital uppgick till 29 351 kSEK (47 
279), varav aktiekapitalet utgjorde 1 382 kSEK (1 
382). Bolagets långfristiga skulder uppgick till 1 828 
kSEK (1 333) och de kortfristiga skulderna uppgick 
till 30 160 kSEK (18 118), varav skulder till kreditin-
stitut utgjorde 9 686 kSEK (1 000).

Jämförelse mellan räkenskapsåren 
1 maj 2017 – 30 april 2018 och 1 maj 
2016 – 30 april 2017
Resultaträkning
Rörelsens intäkter
Bolagets intäkter uppgick till 55 046 kSEK (51 315), 
motsvarande en ökning om 3 731 kSEK, eller 7,3 
procent. Nettoomsättningen uppgick till 50 570 
kSEK (47 408), vilket motsvarar en ökning om 3 162 
kSEK, eller 6,7 procent. Försäljningstillväxten drevs 
främst av en ökad försäljning i USA och Europa.

Rörelsens kostnader
Bolagets kostnader för råvaror och förnödenheter 
summerades till 13 846 kSEK (11 806), en ökning om 
2 040 kSEK, motsvarande 17,3 procent, främst dri-
vet av ökad försäljning samt ökade priser på insat-
svaror. Bolagets personalkostnader uppgick till 27 
626 kSEK (28 246), vilket motsvarar en minskning 
om 620 kSEK, eller 2,2 procent. De övriga externa 
kostnaderna summerades till 19 975 kSEK (18 664), 
vilket motsvarar en kostnadsökning uppgående till 
1 311 kSEK, eller 7,0 procent. Bolagets övriga rörel-
sekostnader samt kostnader för av- och nedskriv-
ningar av materiella och immateriella anläggnings-
tillgångar uppgick till 754 kSEK (598) respektive 4 
501 kSEK (4 577), vilket var i linje med föregående 
år.

Rörelseresultat 
Ovanstående intäkter och kostnader summerades 
till ett rörelseresultat uppgående till –11 321 kSEK 
(-13 084), motsvarande en minskning av underskot-
tet med 1 763 kSEK, eller 13,5 procent. 

Resultat från finansiella poster 
Bolagets ränteintäkter och liknande resultatposter 
uppgick till 578 kSEK (-) och räntekostnader och 
liknande resultatposter till -243 kSEK (-508), vilket 
summerades till ett räntenetto uppgående till 335 
kSEK (-508). 

Resultat före skatt 
Bolagets resultat före skatt uppgick till -11 321 kSEK 
(-13 084).

Resultat efter skatt 
Skatt på årets resultat utgick med -244 kSEK (-73) 
medförande att Bolagets resultat efter skatt uppgick 
till -11 565 kSEK (-13 157).

Kassaflöde 
Bolagets kassaflöde för perioden summerades till 1 
257 kSEK (2 526). Bolagets likvida medel vid årets 
början uppgick till 8 267 kSEK (5 706) och vid årets 
slut till 9 079 kSEK (8 267). Nedan följer en detalje-
rad redogörelse för kassaflödet.

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Bolagets resultat efter finansiella poster uppgick till 
-11 321 kSEK (-13 084), vilket justerat för poster som 
inte ingår i kassaflödet samt betald inkomstskatt 
uppgående till 4 501 kSEK (4 577) respektive -137 
kSEK (-112) gav ett kassaflöde från den löpande 
verksamheten före förändringar av rörelsekapital 
uppgående till -6 957 kSEK (-8 619). Kassaflöde från 
förändringar i rörelsekapital utgjordes av ökning 
av varulager, -749 kSEK (-3 261), ökning av rörelse-
fordringar, -1 745 kSEK (-1 947), samt ökning av rö-
relseskulder, 284 kSEK (659). Sammanlagt uppgick 
kassaflödet från den löpande verksamheten till -9 
167 kSEK (-13 168).

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Bolaget förvärvade materiella anläggningstillgång-
ar, immateriella anläggningstillgångar och finan-
siella tillgångar för 54 kSEK (51), 3 537 kSEK (2 458) 
respektive 150 kSEK (-) under året. Avyttringar av 
finansiella tillgångar uppgick till 0 kSEK (3). Sam-
mantaget uppgick kassaflödet från investerings-
verksamheten till -3 741 kSEK (-2 506). 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Kassaflödet från finansieringsverksamheten upp-
gick under året till 14 165 kSEK (18 200) och för-
delades på upptagning och amortering av lån om 
527 kSEK (-) respektive -1 000 kSEK (-6 814) samt 
nyemission och emission via teckningsoptioner om 
15 000 kSEK (28 731) respektive 100 kSEK (-). Emis-
sionskostnaderna uppgick till -462 kSEK (-3 717).

Likviditet och Finansiell ställning 
Bolagets balansomslutning uppgick per 30 april 
2018 till 66 126 kSEK (63 486).

Bolagets anläggningstillgångar uppgick till 28 994 
kSEK (29 756), varav balanserade utgifter för ut-
vecklingsarbeten och liknande arbeten utgjorde 28 
701 kSEK (29 594). Omsättningstillgångarna upp-
gick till 37 132 kSEK (33 730), varav kassa och bank 
svarade för 9 079 kSEK (8 267). För en redogörelse 
över förändringen i Bolagets likvida medel se under 
”kassaflöde” i detta avsnitt. Övriga omsättningstill-
gångar utgjordes av varulager mm och kortfristiga 
fordringar uppgående till 15 628 kSEK (14 893) res-
pektive 12 425 kSEK (10 570).
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Bolagets egna kapital uppgick till 46 579 kSEK (44 
003), varav aktiekapitalet utgjorde 1 382 kSEK (1 
257). Bolagets långfristiga skulder uppgick till 1 083 
kSEK (2 083) och Bolagets kortfristiga skulder sum-
merades till 18 464 kSEK (17 400), varav skulder till 
kreditinstitut utgjorde 1 527 kSEK (1 000).

Väsentliga händelser under perio-
den som den historiska finansiella 
informationen avser 
1 maj 2016 – 30 april 2017
• ScandiDos mottog och åtgärdade gransknings-

rapport för CE-godkännande av Delta4 Disco-
ver, juni 2016.

• Delta4 Discover erhöll CE-godkännande enligt 
Medicinska direktivet, augusti 2016.

• ScandiDos startade försäljningskontor i Asien, 
oktober 2016.

• Bolaget genomförde företrädesemission på 28,7 
MSEK, oktober 2016.

• Under året sker första levereransen av Delta4 
Phantom+ till Argentina.

1 maj 2017 – 30 april 2018
• ScandiDos valdes som huvudleverantör till 

franska sjukhuskedjor, augusti 2017.
• ScandiDos säljer till amerikansk sjukhuskedjas 

samtliga sjukhus, augusti 2017.
• Bolaget genomförde riktad emission om 15 

MSEK, september 2017.
• Bolaget införde teckningsoptionsprogram för 

anställda och styrelse, fulltecknades november 
2017.

• Delta4 Discover var det första kvalitetskontroll-
systemet för användning under behandling 
som samvaliderats med Varian för användning 
med deras behandlingsystem, november 2017.

• Under året sker första leveransen av Delta4 Dis-
cover till Sydkorea, Österrike och USA.

1 maj 2018 – 31 januari 2019
• Banklån på 7 MSEK har beviljats Bolaget för att 

överbrygga likviditetsnedgång pga försämrad 
försäljning under Q1 2018/2019, oktober 2018.

• Under perioden sker första leveransen av Del-
ta4 Discover till Mexiko.
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Eget kapital, skulder och annan 
finansiell information

Eget kapital och skulder 
I tabellen ”Eget kapital och skulder” sammanfattas 
ScandiDos kapitalstruktur per den 28 februari 2019. 
Observera att tabellen över Eget kapital och skulder 
nedan enbart inkluderar räntebärande skulder. Eget 
kapital uppgick till 29,4 MSEK, varav 1,4 MSEK ut-
gjordes av aktiekapital. ScandiDos skulder summe-
rades till 13,0 MSEK, varav långfristiga räntebärande 
skulder uppgick till 1,7 MSEK och kortfristiga ränte-
bärande skulder summerades till 11,3 MSEK.

Nettoskuldsättning 
I tabellen ”Nettoskuldsättning” sammanfattas Scan-
diDos nettoskuldsättning per den 28 februari 2019. 
Observera att tabellen över Nettoskuldsättning ned-
an enbart inkluderar räntebärande skulder. Scandi-
Dos hade likvida medel uppgående till 3,7 MSEK, 
kortfristiga räntebärande skulder om 11,3 MSEK, 
långfristiga räntebärande skulder om 1,7 MSEK och 
därmed en nettoskuldsättning om 9,4 MSEK.

Väsentliga händelser efter den
senaste rapportperiodens utgång 
Tabellerna ”Eget kapital och skulder” samt ”Net-
toskuldsättning” här ovan reflekterar inte händelser 
som inträffat sedan den 28 februari 2019. Se därför 
nedan en redogörelse över händelser av materiell 
betydelse för Bolaget som inträffat sedan den 28 fe-
bruari 2019.

• Bolaget har i april 2019 beviljats en kredit från Erik 
Penser Bank uppgående till 5 MSEK, som tagits i 
anspråk i sin helhet per dagen för Prospektet.

• ScandiDos får den 9 april 2019 FDA 510(k)-god-
kännande på nya produkten Delta4 Phantom+ MR.

• ScandiDos tar order på första Delta4 Phantom+ 
MR i Sverige.

Utöver ovan har det inte skett någon väsentlig för-
ändring av Bolagets finansiella ställning eller ställ-
ning på marknaden sedan den 28 februari 2019.

Krediter och säkerheter 
Per den 31 januari 2019 hade Bolaget utställda före-
tagsinteckningar som säkerhet om totalt 15,1 MSEK. 

Eventualförpliktelser 
Det finns inga eventualförpliktelser i form av garan-
tier, ekonomiska åtaganden och eventuella förplik-
telser som inte tagits upp i Bolagets balansräkning 
utöver vad som beskrivits ovan.

Uttalande angående rörelsekapital 
Bolagets befintliga rörelsekapital är enligt styrelsens 
bedömning inte tillräckligt för ScandiDos aktuella 
behov för den kommande tolvmånadersperioden. 
Med rörelsekapital avses Bolagets möjligheter att få 
tillgång till likvida medel för att fullgöra sina betal-
ningsförpliktelser varefter de förfaller till betalning. 
Bolagets likviditetsprognos över kassaflöden, till-
sammans med tillgängliga likvida medel, indikerar 
att det tillgängliga rörelsekapitalet beräknas vara 

Eget kapital och skulder

Nettoskuldsättning

MSEK 2019-02-28
Kortfristiga skulder

Mot borgen –

Mot säkerhet1 6,0

Blancokrediter 5,3

Summa kortfristiga skulder 11,3

Långfristiga skulder

Mot borgen –

Mot säkerhet1 1,7

Blancokrediter –

Summa långfristiga skulder 1,7

Eget kapital

Aktiekapital 1,4

Övrigt tillskjutet kapital 99,7

Reserver –

Balanserat resultat inklusive
periodens resultat2 -71,7

Summa eget kapital 29,4

Summa eget kapital och skulder 42,4

MSEK 2019-02-28
A. Kassa 3,7

B. Andra likvida medel -

C. Lätt realiserbara värdepapper -

D. Summa likviditet (A+B+C) 3,7

E. Kortfristiga räntebärande fordringar -

F. Kortfristiga skulder till kreditinstitut 11,0

G. Kortfristig del av långfristiga skulder -

H. Andra kortfristiga skulder 0,3

I. Kortfristig räntebärande 
skuldesättning (F+G+H) 11,3

J. Netto kortfristig räntebärande
skuldsättning (I-E-D) 7,6

K. Långfristiga skulder till kreditinstitut 1,7

L. Emitterade obligationer -

M. Andra långfristiga skulder -

N. Långfristig räntebärande
skuldsättning (K+L+M) 1,7

O. Nettoskuldsättning (J+N) 9,4

1 Utgörs av företagsinteckningar.
2 Per 31 januari 2019. 
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förbrukat i juni 2019 då 10 MSEK ska återbetalas till 
Erik Penser Bank och att underskottet uppgår till 
maximalt 23 MSEK under de kommande tolv må-
naderna. 

För att ta vara på den tillväxt- och lönsamhetspoten-
tial som marknaden för ScandiDos utgör beslutade 
Bolagets styrelse att genomföra Företrädesemis-
sionen, vilket godkändes vid extra bolagsstämma 
den 2 maj 2019, vilken uppgår till 34,5 MSEK före 
emissionskostnader som bedöms uppgå till ca 4,0 
MSEK. Nettolikviden om 30,6 MSEK bedöms som 
tillräckligt för att tillgodose Bolagets rörelsekapital-
behov för den kommande tolvmånadersperioden. 

Befintliga aktieägare i Bolaget har genom teck-
ningsförbindelser förbundit sig teckna 3,5 MSEK i 
Företrädesemissionen, motsvarande omkring 10,1 
procent. Därutöver har ett antal befintliga aktie-
ägare och externa investerare åtagit sig att överta 
teckningsrätter från ScandiDos grundare och teck-
na sig för dessa till ett belopp om ca 5,9 MSEK, mot-
svarande ca 17,0 procent av Företrädesemissionen. 
Ett garantikonsortium har vidare förbundit sig att 
därutöver teckna aktier till ett sammanlagt belopp 
om högst ca 25,2 MSEK, motsvarande ca 72,8 pro-
cent av Företrädesemissionen, som eventuellt inte 
tecknas med eller utan stöd av företrädesrätt. Sam-
mantaget utgör teckningsförbindelser och garantiå-
taganden 34,5 MSEK, motsvarande 100 procent av 
Företrädesemissionen. 

För det fall Företrädesemissionen inte skulle full-
tecknas och de parter som ingått tecknings- och 
garantiförbindelser inte skulle uppfylla sina åtag-
anden kommer Bolaget att undersöka andra finan-
sieringsmöjligheter, alternativt driva verksamheten 
i mer långsam takt än planerat, till dess att ytterliga-
re kapital kan anskaffas. För det fall samtliga alter-
nativa finansieringsmöjligheter skulle misslyckas, 
finns en risk att Bolaget skulle tvingas revidera gäl-
lande utvecklingsplaner, vilket skulle kunna påver-
ka Bolagets tillväxt negativt.

Tillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar 
Bolagets immateriella anläggningstillgångar består 
av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och 
liknande arbeten och uppgick per den 31 januari 
2019 till 27,3 MSEK. 

Materiella anläggningstillgångar 
Bolagets materiella anläggningstillgångar består av 
Inventarier, verktyg och installationer. Materiella 
anläggningstillgångar uppgick per den 31 januari 
2019 till 0,1 MSEK. 

Finansiella anläggningstillgångar 
Bolagets finansiella anläggningstillgångar består 
av andra långfristiga fordringar. Per den 31 januari 
2019 uppgick Bolagets finansiella anläggningstill-
gångar till 0,4 MSEK. 

Investeringar 
ScandiDos investeringar består nästan uteslutan-
de av aktiverade utvecklingskostnader av Bolagets 
produkter Delta4 Discover och Dleta4 TPV. Bolaget 
har valt att inte aktivera utvecklingskostnader av 
produkten Delta4Phantom+. ScandiDos investe-
ringar i materiella tillgångar består i huvudsak av 
teknisk utrusning. 

Under perioden 1 maj 2016 – 30 april 2017 uppgick 
investeringar i inventarier, verktyg och installatio-
ner till 51 kSEK och aktivering av utvecklingsarbe-
ten till 2 458 kSEK. 

Under perioden 1 maj 2017 – 30 april 2018 uppgick 
investeringar i inventarier, verktyg och installatio-
ner till 54 kSEK, aktivering av utvecklingsarbeten 
till 3 537 kSEK och i finansiella tillgångar till 150 
kSEK.

Under perioden 1 maj 2018 – 31 januari 2019 gjordes 
inga investeringar i inventarier, verktyg och instal-
lationer. Aktivering av utvecklingsarbeten uppgick 
till 1 943 kSEK och i finansiella tillgångar till 233 
kSEK.

Från och med 1 februari 2019 fram till datum för Pro-
spektet investerades 21 kSEK i inventarier, verktyg 
och installationer. Aktivering av utvecklingsarbeten 
beräknas understiga 2 000 kSEK under perioden.

Pågående investeringar och åtaganden 
om framtida investeringar 
Bolaget arbetar kontinuerligt med att utveckla såväl 
befintliga som nya produkter. Bolagets styrelse har 
dock, vid tidpunkten för Prospektets avgivande, 
inte gjort några klara åtaganden om särskilda be-
lopp för utvecklingsinvesteringar.

Tendenser och framtidsutsikter 
Antalet människor som drabbas av och behandlas 
för cancer ökar successivt, drivet utav likväl demo-
grafiska som välståndsrelaterade orsaker. Föränd-
rad demografi i stora delar av västvärlden medför 
att en allt större andel av befolkningen utgörs av 
äldre, vilka oftare drabbas av cancer. Ett ökat eko-
nomiskt välstånd i övriga delar av världen ökar 
såväl livslängden som kraven på och tillgången till 
förbättrad sjukvård vilket medför att ett ökat an-
tal människor erhåller avancerad cancervård, bl a 
strålterapi, även i utvecklingsländer.
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Den teknologiska utvecklingen på marknaden 
drivs framförallt av utvecklingen inom stråltera-
pi där mer avancerade behandlingsmetoder också 
ställer krav på en mer avancerad kvalitetssäkring. 
Även en ny behandlingsfilosofi, som uttrycker sig 
främst genom att behandlingsklinker i ökande 
grad går mot att ge högre strålningsdos vid färre 
tillfällen än tidigare, medför ett ökat tryck på ökad 
kvalitetssäkring. Strålterapimarknaden domineras 
av Varian och Elekta som nu står för ca 90 procent 
av världsmarknaden för linjäracceleratorer1. Det är 
därför viktigt för bolag som ScandiDos att anpas-
sa sina produkter och affärsmodell efter hur de två 
branschledarna agerar.

Bolagets bedömning är att ScandiDos avancerade 
teknik samt, till Varian och Elekta, integrerbara 
produkter medför att Bolaget står väl positionerat 
inför en framtida tillväxt.

Utöver detta har ScandiDos för närvarande ingen 
information om tendenser, osäkerhetsfaktorer, po-
tentiella fordringar eller andra krav, åtaganden el-
ler händelser som skulle kunna komma att ha en 
väsentlig inverkan på Bolagets affärsutsikter. Scan-
diDos känner inte till några offentliga, ekonomiska, 
skattepolitiska, penningpolitiska eller andra poli-
tiska åtgärder som, direkt eller indirekt, väsentligt 
påverkat eller skulle kunna påverka Bolagets verk-
samhet. 

1 Elekta, årsredovisning 16/17, sida 5
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Aktien, aktiekapital och ägarförhållanden

Aktier och aktiekapital 
Enligt Bolagets bolagsordning ska aktiekapitalet 
vara lägst 1 300 000 SEK och högst 5 200 000 SEK 
fördelat på lägst 25 000 000 och högst 100 000 000 
aktier. Per 31 januari 2019 uppgick aktiekapitalet 
i Bolaget till 1 381 962,35 SEK fördelat på totalt 27 
639 247 aktier. Varje aktie har ett kvotvärde om 0,05 
SEK. Aktierna i Bolaget är av samma aktieslag, sta-
maktie och är utfärdade i enlighet med svensk rätt 
och är denominerade i SEK. Aktierna är fullt betal-
da och fritt överlåtbara. 

Förestående Företrädesemission kommer, vid full 
anslutning, att medföra att aktiekapitalet i Bolaget 
ökar från 1 381 962,00 SEK till 2 072 943,15 SEK och 
att antalet aktier ökar från 27 639 247 aktier till 41 
458 870 aktier genom nyemission av högst 13 819 
623 aktier. För befintliga aktieägare som inte deltar i 
nyemissionen innebär detta en utspädning om 33,3 
procent vid fullteckning av Företrädesemissionen.

Vissa rättigheter kopplade
till aktierna 
Aktierna i ScandiDos har utgivits i enlighet med 
Aktiebolagslagen (2005:551) och de rättigheter 
som är förenade med aktier som är emitterade av 
Bolaget, inklusive de rättigheter som följer av bo-
lagsordningen, kan endast ändras i enlighet med de 
förfaranden som anges i denna lag. 

Varje aktie berättigar till en röst på Bolagets bo-
lagsstämma. Varje röstberättigad aktieägare får vid 
bolagsstämma rösta för fulla antalet av denne ägda 
och företrädda aktier. Varje aktie ger lika rätt till an-
del i Bolagets tillgångar och vinst. Vid en eventuell 
likvidation av Bolaget har aktieägare rätt till andel 
av överskott i förhållande till det antal aktier som 
aktieägaren innehar. Inga begränsningar föreligger 
avseende aktiernas överlåtbarhet. 

Aktieägare har normalt företrädesrätt till teckning 
av nya aktier, teckningsoptioner och konvertibler i 
enlighet med aktiebolagslagen, såvida inte bolags-
stämman eller styrelsen med stöd av bolagsstäm-
mans bemyndigande beslutar om avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt.

Aktiekapitalets utveckling 
Bolagets aktiekapital har sedan 2016 förändrats en-
ligt tabellen nedan. 

Central värdepappersförvaring 
ScandiDos är anslutet till Euroclears kontobasera-
de värdepapperssystem, varför inga fysiska aktie-
brev utfärdas. Samtliga till aktien knutna rättig-
heter tillkommer den som är registrerad i den av 
Euroclear förda aktieboken. Aktiens ISIN-kod är 
SE0005768124.

Bemyndigande 
Vid årsstämman den 2 oktober 2018 beslutades att 
bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen 
under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut 
om att öka Bolagets aktiekapital med högst 137 500 
SEK (motsvarande 2 750 000 aktier, vilket betyder 
en utspädning på ca 10 procent) genom nyemission 
av aktier, utgivande av teckningsoptioner och/eller 
upptagande av konvertibelt lån. Styrelsen ska kun-
na besluta om emission av aktier, teckningsoptio-
ner och/eller konvertibler med avvikelse från aktie-
ägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse 
om apport eller kvittning.

Aktiebaserade incitamentsprogram 
Per dagen för Prospektet har Bolaget inga utestå-
ende aktiebaserade incitamentsprogram utöver de 
som beskrivs nedan. 

Teckningsoptioner 2017/2021
Under november 2017 utfärdade Bolaget teck-
ningsoptioner till förmån för Bolagets anställda 
och styrelsemedlemmar. Syftet med optionerna 
är att skapa incitament för anställda och styrelse-
medlemmar. Teckningsoptionerna har förvärvats 
på marknadsmässiga villkor av sammantaget 16 
anställda i Bolaget och fem medlemmar i styrelsen. 
Lösenpriset för teckningsoptionerna är 13,30 SEK 
och teckning kan ske fram till den 2 november 2021. 
Sammantaget har 100 000 teckningsoptioner utfär-
dats som berättigar till teckning av 100 000 aktier. 
Vid full teckning innebär teckningsoptionerna en 
utspädning om 0,36 procent efter att aktierna har 
emitterats.

Konvertibler och övriga
finansiella instrument
Bolaget har för närvarande inte emitterat några 
konvertibler eller andra aktierelaterade finansiella 
instrument.

               Antal aktier                   Aktiekapital, SEK SEK
År Händelse Pris Förändring Totalt Förändring Totalt Kvotvärde
2016 Ingående värden – – 17 956 605 – 897 830,25 0,05

2016 Nyemission 4,00 7 182 642 25 139 247 359 132,10 1 256 962,35 0,05

2017 Riktad emission 6,00 2 500 000 27 639 247 125 000,00 1 381 962,35 0,05

2019 Företrädesemission* 2,50 13 819 623 41 458 870 690 981,15 2 072 943,15 0,05

Aktiekapitalets utveckling

* Förutsatt att Erbjudandet blir fulltecknad.
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Aktieägaravtal med mera 
Såvitt Bolagets styrelse känner till finns inga ak-
tieägaravtal mellan Bolagets aktieägare som syftar 
till gemensamt inflytande över Bolaget. Bolagets 
styrelse känner inte heller till några avtal eller mot-
svarande överenskommelser som kan leda till att 
kontrollen över Bolaget förändras. 

Övrigt 
Bolagets aktier är inte föremål för erbjudande som 
lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lös-
ningsskyldighet. Det har inte förekommit några of-
fentliga uppköpserbjudanden beträffande Bolagets 
aktier under innevarande eller föregående räken-
skapsår. 

Utdelningspolicy och utdelning 
ScandiDos är ett tillväxtbolag där genererade vinst-
medel planeras att avsättas till utveckling av verk-
samheten. Någon aktieutdelning är därför inte 
planerad för de kommande åren. I framtiden när 
Bolagets resultat och finansiella ställning så med-
ger, kan aktieutdelning bli aktuell.

Vinstutdelning beslutas av bolagsstämman och 
utbetalning ombesörjs av Euroclear. Utdelning får 
endast ske med ett sådant belopp att det efter utdel-
ningen finns full täckning för Bolagets bundna egna 
kapital och endast om utdelningen framstår som 
försvarlig med hänsyn till (i) de krav som verksam-
hetens art, omfattning och risker ställer på storleken 
av det egna kapitalet samt (ii) Bolagets och Koncer-
nens konsolideringsbehov, likviditet och ställning 
i övrigt (den så kallade försiktighetsregeln). Som 
huvudregel får aktieägarna inte besluta om utdel-
ning av ett större belopp än styrelsen föreslagit eller 
godkänt. 

Rätt till utdelning tillkommer den som på den av 
bolagsstämman fastställda avstämningsdagen för 
utdelningen är registrerad som innehavare av akti-
er i den av Euroclear förda aktieboken. Om aktieä-
gare inte kan nås för mottagande av utdelning kvar-
står aktieägarens fordran på Bolaget och begränsas 
endast genom allmänna regler för preskription. Vid 
preskription tillfaller hela beloppet Bolaget. Bola-
get tillämpar inte några restriktioner eller särskilda 
förfaranden vad avser kontant utdelning till aktie-
ägare bosatta utanför Sverige. Med undantag för 
eventuella begränsningar som följer av bank- och 
clearingsystem sker utbetalning på samma sätt som 
för aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som 
inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige ut-
går dock normalt svensk kupongskatt, se avsnittet 
”Vissa skattefrågor i Sverige”.
 
Ägarförhållanden 
Antalet aktieägare i ScandiDos uppgick till 2 250 
per den 31 mars 2019. Av nedanstående tabell fram-
går Bolagets ägarförhållanden i Bolaget per den 31 
mars 2019 med därefter kända förändringar.

Aktieägare Antal aktier Kapital och röster (%)
Avanza Pension 3 078 465 11,14
Görgen Stjernfeldt Nilsson 2 367 993 8,57
Ingemar Wiberg 2 336 195 8,45
Nordnet Pensionsförsäkring 1 650 854 5,97
Tullbacken AB 1 202 739 4,35
Martin Gren (Grenspecialisten) 1 120 000 4,05
Advokatfirman Tomas Matsson AB pensionsstiftelse 606 577 2,41
Kjell Ericsson 449 288 1,63
Sten Sjöberg 444 910 1,61
Danica Pension 325 550 1,18
De 10 största aktieägarna 13 582 571 49,14
Övriga aktieägare 14 056 676 50,86
Totalt 27 639 247 100,0
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Handel med aktien 
Bolagets aktier handlas sedan den 11 april 2014 på 
Nasdaq First North under kortnamnet SDOS och 
med ISIN-kod SE0005768124. Bolagets aktiekurs 
och volym för perioden 2 maj 2018 – 30 april 2019 
framgår av grafen nedan. Sista betalkurs per den 30 
april 2019 var 2,795 SEK, motsvarande ett börsvärde 
om 77 MSEK. Under det senaste halvåret har den 
genomsnittliga omsättningen per handelsdag upp-
gått till ca 65 300 aktier.
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Styrelse, ledande befattningshavare och revisor

Styrelse 
Enligt ScandiDos bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) styrelseledamöter. Bo-
lagets styrelse består för närvarande av fem (5) styrelseledamöter, utan suppleanter. Styrelseledamöterna är 
valda för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

Namn Befattning Ledamot sedan Oberoende Innehav1

Olof Sandén Styrelseordförande 2015 Ja 26 000

Yvonne Petersson Styrelseledamot 2015 Ja 30 000

Tom Sundelin Styrelseledamot 2018 Ja 7 000

Björn Zackrisson Styrelseledamot 2015 Ja 14 000

Ingemar Wiberg Styrelseledamot (och vice VD) 2015 Nej2 2 336 195
1 Avser eget och/eller närstående fysiska och juridiska personers innehav av aktier.  
2 Ej oberoende Bolaget

Olof Sandén 
Styrelseordförande sedan 2015. 
Olof Sandén har internationell erfarenhet inom för-
säljning, marknadsföring och service. Härutöver 
har han bred erfarenhet av styrelsearbete i noterade 
och onoterade bolag. Han arbetar idag på Transe-
arch International, en globalt verksam chefsrekry-
teringsfirma.

Född: 1962

Utbildning: Civilingenjörsexamen, Chalmers Tek-
niska Högskola och EidgenössischeTechnische Ho-
chschule Zürich samt Senior Executive Program, 
Columbia University New York.

Övriga pågående uppdrag: Olof Sandén är styrelsele-
damot i Micropos Medical AB (publ), Unisport Group 
OY och Olsan Konsult AB. Olof Sandén är vidare le-
damot av Wistrands Advisory Board och kommandit-
delägare i Kommanditbolaget Gustaf Sandén.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Olof Sandén 
har de senaste fem åren varit extern VD och vice VD 
i RISE Research Institutes of Sweden Holding AB, 
styrelseledamot i RISE Research Institutes of Sweden 
AB, Ogemi aktiebolag, RISE SICS AB, Swerea AB och 
RISE ICT AB samt styrelseledamot och ordförande 
i RISE INNVENTIA AB och INNVENTIA Fastighet 
AB.

Innehav: 26 000 aktier varav 15 000 via bolag.
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Björn Zackrisson
Styrelseledamot sedan 2015.
Björn Zackrisson har över 30 års erfarenhet av ar-
bete med klinisk strålbehandling. Han har dispute-
rat inom strålningsvetenskaper och är sedan 2006 
professor i radioterapi vid Umeå universitet. Björn 
Zackrisson är anställd som överläkare vid Cancer-
centrum i Umeå. 

Född: 1954

Utbildning: Läkarexamen, Umeå universitet och 
professor i radioterapi, Umeå universitet.

Övriga pågående uppdrag: Björn Zackrisson har 
inga övriga pågående uppdrag.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Björn Zack-
risson har inte innehaft några andra uppdrag som 
har avslutats de senaste fem åren.

Innehav: 14 000 aktier.

Yvonne Petersson 
Styrelseledamot sedan 2015. 
Yvonne Petersson har över 20 års internationell er-
farenhet inom Life Science-industrin samt mer än 
10 års erfarenhet inom riskkapitalbranschen. Hon 
har dessutom 15 års erfarenhet av styrelsearbete i 
mindre och medelstora bolag. Hon är grundare av 
och VD för Yvon AB, ett konsultföretag som erbjud-
er affärsutveckling och styrelseuppdrag i företrä-
desvis medicintekniska och Life Science-bolag.

Född: 1954

Utbildning: Ekonomexamen, Lunds Universitet.

Övriga pågående uppdrag: Yvonne Petersson är 
styrelseledamot i P.E.E.Y. AB, Umeå Biotech Incu-
bator AB och Yvon AB samt styrelsesuppleant i Bir-
kagårdens Fastighetsaktiebolag.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Yvonne Pe-
tersson har inte innehaft några andra uppdrag som 
har avslutats de senaste fem åren.

Innehav: 30 000 aktier och 4 641 teckningsoptioner.
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Ingemar Wiberg 
Styrelseledamot sedan 2015 samt vice VD sedan 
2002. 
Ingemar Wiberg har mer än 30 års erfarenhet av do-
simetri- och strålterapimarknaden. Han har arbetat 
med marknadsföring och försäljning i USA, Euro-
pa, Asien och Sydamerika samt med direktförsälj-
ning i Skandinavien.

Född: 1955

Utbildning: Elektronikingenjörsexamen.

Övriga pågående uppdrag: Ingemar Wiberg har 
inga övriga pågående uppdrag.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Ingemar 
Wiberg har inte innehaft några andra uppdrag som 
har avslutats de senaste fem åren.

Innehav: 2 336 195 aktier

Tom Sundelin 
Styrelseledamot sedan 2018. 
Tom Sundelin har erfarenhet av global försäljning- 
och marknadsutveckling. Han har dessutom er-
farenhet av kommersialiseringsprojekt inom Life 
Science-industrin. I tillägg är Tom Sundelin kon-
trakterad föreläsare inom Life Science och global 
kommersialisering, bl.a. på Karolinska Institutet.
Född: 1965

Utbildning: Diplomerad inom internationell mark-
nadsföring och försäljning vid Schartau och certi-
fierad internationell coach, International Coaching 
Community.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i In-
halation Sciences Sweden AB, Naslund Medical AB 
och Holsun Medical AB, styrelseordförande och 
styrelseledamot i Piotrode Medical AB samt inne-
havare av Tom Sundelin Consulting. 

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Tom Sun-
delin har inte innehaft några andra uppdrag som 
har avslutats de senaste fem åren. 

Innehav: 7 000 aktier
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Görgen Nilsson
Verkställande direktör sedan 2002.

Född: 1960

Utbildning: Radiofysiker/sjukhusfysiker, Lunds Universitet.

Övriga pågående uppdrag: Görgen Nilsson har inga 
övriga pågående uppdrag.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Görgen 
Nilsson har inte innehaft några andra uppdrag som 
har avslutats de senaste fem åren.

Innehav: 2 367 993 aktier och 6 961 teckningsoptioner. 

Thomas Matzen 
Produktchef sedan 2005, Kvalitetschef och Regulato-
ry Affairs under perioden 2005-2013 samt sedan 2016. 

Född: 1968

Utbildning: Fysiker, Universität Hamburg.

Övriga pågående uppdrag: Tomas Matzen har inga 
övriga pågående uppdrag. 

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Tomas Mat-
zen har inte innehaft några andra uppdrag som har 
avslutats de senaste fem åren.

Innehav: 16 500 aktier och 5 263 teckningsoptioner. 

Ledande befattningshavare 
I nedanstående tabell anges namn, position, anställningsår och aktieinnehav för ScandiDos ledande 
befattningshavare. 

Namn Befattning Anställningsår Aktieinnehav1 Optionsinnehav
Görgen Nilsson Verkställande direktör 2002 2 367 993 6 961
Thomas Matzen Produktchef 2005 16 500 5 263
Anders Adolfson Marknadschef 2010 0 6 961
Catarina Arkebäck Ekonomichef 2012 2 205 5 263
Jan Gustavsson Försäljningschef 2014 210 000 6 961

1 Avser eget och/eller närstående fysiska och juridiska personers innehav av aktier.  
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Anders Adolfson 
Marknadschef sedan 2016, anställd sedan 2010. 

Född: 1974

Utbildning: Civilingenjör i elektroteknik, Kungliga 
Tekniska Högskolan.

Övriga pågående uppdrag: Anders Adolfson har 
inga övriga pågående uppdrag.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Anders 
Adolfson har inte innehaft några andra uppdrag 
som har avslutats de senaste fem åren.

Innehav: 6 961 teckningsoptioner.

Catarina Arkebäck
Ekonomichef sedan 2012. 

Född: 1962

Utbildning: Civilekonomexamen, Uppsala Univer-
sitet.

Övriga pågående uppdrag: Catarina Arkebäck har 
inga övriga pågående uppdrag.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Catarina 
Arkebäck har inte innehaft några andra uppdrag 
som har avslutats de senaste fem åren.

Innehav: 2 205 aktier och 5 263 teckningsoptioner.

Jan Gustavsson 
Försäljningschef sedan 2014. 

Född: 1960

Utbildning: Civilingenjör i teknisk fysik och elek-
troteknik, Tekniska högskolan vid Linköpings uni-
versitet.

Övriga pågående uppdrag: Jan Gustavsson har 
inga övriga pågående uppdrag. 

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Jag Gus-
tavsson har inte innehaft några andra uppdrag som 
har avslutats de senaste fem åren.

Innehav: 210 000 aktier och 6 961 teckningsoptioner. 
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Övriga upplysningar avseende sty-
relse och ledande befattningshavare 
Ingen styrelseledamot eller ledande befattningsha-
vare har eller har haft någon direkt eller indirekt 
delaktighet som motpart i någon av Bolagets af-
färstransaktioner som är eller har varit ovanlig till 
sin karaktär med avseende på villkoren eller som i 
något avseende kvarstår oreglerad eller oavslutad. 
Ingemar Wiberg är vice VD i ScandiDos och är där-
med inte att betrakta som oberoende styrelseleda-
mot gentemot Bolaget. Övriga styrelseledamöter är 
oberoende i förhållande till Bolaget. Samtliga sty-
relseledamöter är oberoende gentemot större aktie-
ägare.

Det föreligger inga familjeband mellan Bolagets 
styrelseledamöter och ledande befattningshavare.

Ingen styrelseledamot eller ledande befattningsha-
vare har varit involverad i konkurs, likvidation el-
ler liknande förfarande under de senaste fem åren. 
Ingen styrelseledamot eller person i Bolagets led-
ningsgrupp har under de senaste fem åren dömts 
i bedrägerirelaterat mål. Yvonne Petersson har av 
Finansinspektionen blivit påförd förseningsavgift 
avseende för sent inlämnad insideranmälan vid 
köp av aktier i Bolaget under 2016. Förutom vad 
som nu angivits har ingen styrelseledamot eller le-
dande befattningshavare i Bolaget varit föremål för 
anklagelser eller sanktioner från myndigheter eller 
yrkessammanslutningar. Ingen styrelseledamot el-
ler ledande befattningshavare i Bolaget har förbju-
dits av domstol att ingå som medlem i ett företags 
förvaltnings−, lednings−, eller kontrollorgan.

Samtliga styrelseledamöter och ledande befatt-
ningshavare kan nås via Bolagets adress, Uppsala 
Science Park, 751 83 Uppsala.

Revisor 
KPMG, Box 382, 101 27, Stockholm, är Bolagets revi-
sor sedan 2010. Per Hammar är huvudansvarig re-
visor. KPMG, med Per Hammar som huvudansva-
rig revisor, omvaldes som revisor vid årsstämma 
den 2 oktober 2018. Per Hammar är auktoriserad 
revisor och medlem i FAR, branschorganisationen 
för revisorer i Sverige. Per Hammar har varit Bola-
gets revisor sedan 2010.

Ersättning till styrelse, ledande be-
fattningshavare och revisor 
Arvoden och andra ersättningar till styrelseledamö-
ter beslutas av årsstämman. Vid årsstämman den 2 
oktober 2018 beslutades att arvode om sammanlagt 
550 000 SEK skulle utgå till styrelsen, varav 250 000 
SEK till styrelsens ordförande och 100 000 SEK var-
dera till styrelsens övriga ledamöter. Vid årsstäm-
man beslutades även att arvode inte skulle utgå till 
ledamöter som är anställda i Bolaget. Under räken-
skapsåret den 1 maj 2017 – 30 april 2018 har 550 000 
SEK utbetalats i arvode till styrelsen.

Ersättning till ledande befattningshavare utgörs av 
grundlön, rörlig ersättning, pensionsförmåner och 
övrig ersättning.

Under räkenskapsåret den 1 maj 2017 – 30 april 
2018 utgick ersättning till Bolagets VD med 1 278 
000 SEK. Härutöver utgick 309 000 SEK i pensions-
avsättningar i enlighet med ITP1. VD är anställd i 
Bolaget med en uppsägningstid om sex månader 
(ömsesidig). Vid uppsägning från Bolagets sida är 
VD berättigad till avgångsvederlag motsvarande 
tolv månadslöner.

Utöver VD, ingår i Bolagets ledning vice VD, 
marknadschef, produktchef, ekonomichef och för-
säljningschef. Ersättning till andra ledande befatt-
ningshavare än VD utgick under räkenskapsåret 
den 1 maj 2017 – 30 april 2018 med 3 306 000 SEK. 
Härutöver utgick pensionsavsättningar i enlighet 
med ITP1. 

Samtliga ledande befattningshavare har sedvanlig 
hälsovårdsförsäkring via Bolaget. Härutöver har 
Anders Adolfsson och Jan Gustavsson överens-
kommelser om bonus med Bolaget. Målen fast-
ställs årligen och anknyter till Anders Adolfssons 
och Jan Gustavssons respektive ansvarsområden. 
Enligt överenskommelsen med Anders Adolfsson 
för verksamhetsåret 2017/2018 berättigade uppfyl-
lelse av varje mål till ett visst bonusbelopp. Enligt 
överenskommelsen med Jan Gustavsson för verk-
samhetsåret 2017/2018 var Jan Gustavsson berät-
tigad till ett bonusbelopp i relation till graden av 
måluppfyllelse. För Jan Gustavsson har bonus av-
seende räkenskapsåret 2017/2018 kostnadsförts 
med 35 000 kr per den 30 april 2018. Någon bonus 
har ännu inte fastställts avseende räkenskapsåret 
2018/2019. För Anders Adolfsson har bonus avse-
ende räkenskapsåret 2016/2017 om 100 000 kr kost-
nadsförts och utbetalats den 25 april 2017. Bonus 
avseende räkenskapsåret 2017/2018 om 120 000 kr 
har kostnadsförts och utbetalats den 25 juli 2018. 
Någon bonus har ännu inte fastställts avseende rä-
kenskapsåret 2018/2019. Utöver vad som angivits 
ovan förekommer inga överenskommelser mellan 
Bolaget och ledande befattningshavare om bonus 
eller rörlig ersättning.

Det finns inga avtal mellan Bolaget och styrelse-
ledamöterna eller de ledande befattningshavarna 
varigenom Bolaget åtar sig att utge förmåner eller 
göra pensionsavsättningar efter det att uppdraget 
avslutats. Det finns inga avsatta eller upplupna be-
lopp för pensioner eller andra förmåner efter avslu-
tat uppdrag. För 2018 har konsultarvode utbetalats 
till Yvonne Peterssons helägda bolag, Yvon AB, 
med 23 318 kr avseende assistans vid upprättande 
av kvartalsrapporter och årsredovisning. Utöver 
vad som angivits ovan finns inga andra särskilda 
avtal mellan Bolaget och dess styrelseledamöter el-
ler ledande befattningshavare avseende pensioner 
eller andra förmåner efter uppdragets upphörande.
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Lagstiftning och bolagsordning 
Bolaget är ett publikt aktiebolag som regleras av 
svensk lagstiftning, främst genom aktiebolagsla-
gen. Bolaget är noterat på Nasdaq First North och 
tillämpar därmed de regler och rekommendationer 
som följer av marknadsplatsens regelverk. Förutom 
lagstiftning samt regler och rekommendationer är 
det bolagsordningen som ligger till grund för styr-
ningen av Bolagets verksamhet. Bolagsordningen 
anger bl.a. var styrelsen har säte, verksamhetsin-
riktning, gränser avseende aktiekapital och antal 
aktier samt förutsättningar för att få delta vid bo-
lagsstämma. Den senast registrerade bolagsord-
ningen antogs vid årsstämman den 20 september 
2016. Bolagsordningen framgår i sin helhet under 
avsnittet ”Bolagsordning”.

Bolagsstyrning 
Bolagets valberedning skall till årsstämman bl a 
lämna förslag om:

• Val av ordförande vid årsstämman
• Antal ledamöter och suppleanter i styrelsen
• Val av styrelseordförande och övriga ledamöter 

till styrelsen
• Styrelsearvode
• Val av och arvodering av revisor

Vid ordinarie årsstämma den 2 oktober 2018 be-
slutades att Bolaget skulle ha en valberedning av 
sedvanligt slag (styrelsens ordförande samt de tre 
största aktieägarna).

Styrelsen har under verksamhetsåret 2018/2019 haft 
14 sammanträden. Sammanträdena har hållits en-
ligt fastställd dagordning. Det förekommer att an-
dra befattningshavare deltar i sammanträden som 
föredragande. Någon avvikande ståndpunkt som 
har förts till protokollet har inte framförts under 
dessa sammanträden. Frågor som diskuterats un-
der året har i huvudsak rört Bolagets finansiering, 
ekonomiska ställning, produktion, produktutveck-
ling, försäljningsutveckling och organisationsut-
veckling.

Styrelsen genomför årligen en styrelseutvärdering 
och resultatet följs upp löpande.

För iakttagande av aktiebolagslagens bestämmelser 
om bolagsstyrning har styrelsen upprättat och anta-
git en arbetsordning för sitt arbete och instruktioner 
avseende arbetsfördelningen mellan styrelsen och 
den verkställande direktören. I det senare doku-
mentet behandlas den verkställande direktörens ar-
betsuppgifter och rapporteringsskyldigheter. Med 
beaktande av ScandiDos storlek har styrelsen inte 
inom sig upprättat några särskilda kommittéer eller 
utskott. Bolaget är inte skyldigt att följa svensk kod 
för bolagsstyrning och har inte heller frivilligt åtagit 
sig att följa denna.
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Legala frågor och kompletterande information

Allmän bolags- och
koncerninformation 
ScandiDos AB:s organisationsnummer är 556613−0927. 
Bolaget bildades den 1 mars 2001 och registrerades 
hos Bolagsverket den 10 juli 2001. Bolaget bildades 
som ett lagerbolag. Verksamhet under ny firma och 
ny bolagsordning påbörjades i oktober 2001. Bolaget 
är ett publikt aktiebolag och dess associationsform 
regleras i aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget har sitt 
säte i Uppsala. Verksamheten bedrivs från huvudkon-
toret i Uppsala samt via dotterbolagen ScandiDos Inc. 
i USA och ScandiDos SAS i Frankrike. Bolaget bedri-
ver även begränsad verksamhet via sitt dotterbolag 
Beijing ScandiDos Technology Ltd. Co. i Kina.

Väsentliga avtal 
Avtal med leverantörer och tillverkare
Bolaget köper komponenter från ett antal leveran-
törer/tillverkare som huvudsakligen verkar inom 
Sverige. Bolaget har relativt få skriftliga ramavtal 
med leverantörerna. Leveranserna bygger istället 
på ömsesidigt förtroende och långvarigt partsbruk. 
För att upprätthålla god leveranssäkerhet avseende 
kritiska komponenter, bedriver Bolaget omvärlds-
bevakning i syfte att identifiera och kunna nyttja 
alternativa leverantörer/tillverkare om behov upp-
står. För att kunna uppfylla sina produktions- och 
leveransåtaganden, strävar Bolaget även efter att 
hålla tillräckligt stora lagervolymer.  

Avtal med distributörer och återförsäljare
Elekta och Varian är de dominerande aktörerna på 
den marknad som Bolaget verkar och relationerna 
till dessa två bolag är således av strategisk betydel-
se för Bolaget.

Vad gäller Elekta har Bolaget två viktigare avtal: 
dels ett s.k. interoperability-avtal, dels ett icke-ex-
klusivt distributionsavtal. Syftet med samarbetet 
under interoperability-avtalet är att parterna ska 
utvärdera hur Delta4 Discover kan användas till-
sammans med Elektas system. Det kan noteras att 
Elekta har en programvara för sitt bildgivande sys-
tem (EPID) som medför att detta kan användas för 
patientdosimetri, dvs. samma användningsområde 
som Delta4 Discover. Möjligheterna att utföra kvali-
tetssäkring med EPID−systemet begränsas dock av 
att systemet inte har samma mätnoggrannhet och 
precision som Delta4 Discover. Härutöver blir kost-
naden för systemet hög eftersom för ett EPID-sys-
tem som används på beskrivet sätt endast är 2,5 år.

Vad avser Varian har Bolaget ett gällande icke-ex-
klusivt återförsäljaravtal. 

Utöver avtalen med Elekta och Varian har Bolaget 
avtal med ca 40 andra återförsäljare/distributörer 
runtom i världen. Avtalen mellan Bolaget och dess 
återförsäljare bygger på en standardmall, med vissa 
variationer förekommer till följd av enskilda över-
enskommelser och nationella anpassningar. 

Avtal med anställda och konsulter
I Bolaget och dess dotterbolag finns totalt 29 an-
ställda, varav 23 personer är anställda vid Bolagets 
kontor i Uppsala, fem personer är anställda vid Bo-
lagets dotterbolag i USA och en person är anställd 
vid Bolagets dotterbolag i Frankrike. Anställnings-
avtalen bygger på en enklare mall och saknar kon-
kurrensbegränsningar. De anställda omfattas emel-
lertid av den allmänna lojalitetsplikt som gäller vid 
alla anställningsförhållanden. Emellanåt anlitar 
Bolaget konsulter för att stödja verksamheten. Bo-
laget har inga anställda vid sitt dotterbolag i Kina, 
men har anlitat en konsult för den löpande admi-
nistrationen. Vidare har Bolaget anlitat två perso-
ner i Malaysia för att bearbeta marknaderna i Asien, 
Oceanien och Mellanöstern. Dessa två personer är 
anställda via en svensk konsultorganisation vars 
verksamhet bl a består i att stärka svenska företags 
internationalisering.

Övriga avtal
I mars 2019 träffade Bolaget ett avtal med det ame-
rikanska företaget Radyalis, avseende ett samarbete 
för utveckling av Bolagets programvarumodul Del-
ta4 TPV. Radyalis är specialiserat på sk Monte Car-
lo-beräkningar, vilket är en avancerad metod för 
beräkning av stråldosfördelning inom strålterapi. 
I Bolagets produkt, Delta4 TPV, kommer en beräk-
ningsmotor utvecklad av Radyalis att inkorporeras, 
för att därigenom verifiera den dosplanering som 
sjukhus utför. 

Avtalet med Radyalis ger ScandiDos rätt/licens att 
integrera Radyalis mjukvara (beräkningsmotorn) i 
Bolagets egen mjukvara och att sälja/licensiera sin 
mjukvara (inklusive en rätt att sälja/licensiera en 
underlicens till Radyalis mjukvara) till slutkunder. 
Licensen ger Bolaget global exklusivitet inom sitt 
verksamhetsområde. Radyalis har enligt avtalet rätt 
till royalty från ScandiDos baserat på antalet sål-
da/upplåtna underlicenser till slutkunder. Avtalet 
innehåller vissa uppskattningar av den framtida 
förväntade försäljningen av underlicenser. För det 
fall ScandiDos säljer färre underlicenser än vad som 
prognostiserats, har Radyalis rätt att antingen om-
vandla Bolagets licens till en icke-exklusiv licens, 
eller kräva Bolaget på utebliven royalty.

I augusti 2017 ingick Bolaget ramavtal med den 
privata franska sjukhuskedjan UNICANCER samt 
med UniHa (en organisation för samordning av in-
köp till offentliga sjukhus). Genom avtalen blir Bo-
laget en av två huvudleverantörer av mätsystem för 
kvalitetssäkring av strålbehandling. Ramavtalen 
löper över fyra år och det är upp till varje enskilt 
sjukhus inom respektive organisation att lägga be-
ställningar till Bolaget. Några fasta köpåtaganden 
finns emellertid inte. 

Bolaget har vidare ett antal samarbetsavtal med fö-
retag som också är kunder till Bolaget, exempelvis 
Bamberg (Tyskland).
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Tillstånd mm
Bolaget innehar i huvudsak de tillstånd som bedöms 
erforderliga avseende de marknader där Bolaget är 
verksamt, vilket bland annat inkluderar CE-märk-
ning och FDA-godkännande. Den 1 augusti 2018 
infördes nya regulatoriska krav i Kina som innebär 
att försäljning av vissa medicintekniska produkter 
kräver regulatoriskt godkännande i enlighet med 
de nya kraven, även om produkterna har kunnat 
säljas i landet före den 1 augusti 2018 enligt tidigare 
lagstiftning. Certifiering enligt det nya regelverket 
pågår avseende ScandiDos samtliga produkter och 
regulatoriska godkännanden förväntas under 2019-
2020.

Delta4 Phantom+ erhöll CE−märkning i juni 2015 
och FDA−godkännande i augusti 2015 medan Del-
ta4 Discover erhöll FDA−godkännande i februari 
2016 och CE−märkning i augusti 2016. I anledning 
av att nya regler för CE märkning har trätt ikraft, 
har Bolaget genomfört nya tester avseende produk-
terna. Produkterna har godkänts för CE-märkning 
enligt de nya reglerna och kan därmed, med undan-
tag för Kina, säljas på Bolagets huvudsakliga mark-
nader. Produkternas FDA godkännanden påverkas 
inte av de nya reglerna för CE märkning.

Delta4Phantom+ MR har samtliga tillstånd för 
CE-märkning och frisläpptes på marknaden i mars 
2019. Delta4Phantom+ MR erhöll FDA−godkännan-
de i april 2019 och får därmed marknadsföras och 
säljas i USA. Produkten kan därmed säljas på samt-
liga marknader där Delta4 Phantom+ och Delta4 
Discover kan säljas, se ovan.

Försäkringar 
Bolaget har stöd av en välrenommerad försäkrings-
förmedlare för att tillse att Bolagets försäkrings-
skydd är tillfredsställande med avseende på verk-
samhetens art och omfattning.

Immateriella rättigheter 
Immateriella rättigheter utgör en viktig del i Bo-
lagets verksamhet. Bolaget har en uttalad strategi 
avseende skydd för immateriella rättigheter och   i 
ärenden med anknytning till detta   stöd   av   en 
välrenommerad immaterialrättslig konsultbyrå. 
Bolagets strategi är att söka skydd för innovationer 
på en så pass stor del av marknaden att det inte blir 
lönsamt för konkurrenter att utveckla produkter 
endast för övriga delar av marknaden. Bolaget fo-
kuserar huvudsakligen på att söka skydd för sina 
immateriella rättigheter i USA, Europa (Tyskland, 
Frankrike och Storbritannien), Japan och Kina. Bo-
laget har idag fem patentgrupper. Dessa beskrivs i 
tabellen nedan.

Patent
Ansöknings-
nummer Beskrivning Område

Utgångs-
datum

Metod för att utföra in vivo dosimetri vid 
intensitets¬modulerad strålterapibehand-
ling (IMRT)

0201371−2 Metodpatent avseende förfa-
randet för kalibrering av Delta4 
Discover

Sverige, Frankrike, 
Tyskland, Storbri-
tannien USA, Japan 
och Kina 

2023

Metod för förbehandlingsverifiering vid 
strålningsterapi

1 627 238 Metodpatent avseende konfi-
gurering av detektor-matriser i 
Delta4 Phantom och Phantom+

USA, Europa, Japan, 
Kina

2024

Detektionsdiod 2 710 403 En ny typ av detektor för kom-
mande produkt, Delta4 Brain

Europa och USA 2031

Positionsdetektor PCT/
EP2015/064489

Patent avseende tillvägagångs¬-
sätt för att bestämma 3D vinklar 
i Delta4 Discover

PCT, Frankrike, 
Tyskland och Stor-
britannien, USA och 
Kina

2034

System och metod för verifiering av en 
behandlingsplan

PCT/
EP2016/063638

Patent avseende algoritm för 
beräkning av stråldos utgående 
från mätning i Phantom+

PCT, Europa och 
USA

2035

Tvister
Bolaget har inte under de senaste tolv månaderna 
varit inblandad i några tvister eller varit part i någ-
ra rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden. En 
av Bolagets samarbetspartner i Kina har dock gått i 
konkurs, vilket innebär att det finns en risk att Bola-
get inte får betalt för ett utestående krav om ca 500 
kSEK. Bolaget undersöker för närvarande möjlighe-
terna att erhålla betalning från konkursboet. 

Transaktioner med närstående 
För 2018 har konsultarvode utbetalats till Yvonne 
Peterssons helägda bolag, Yvon AB, avseende as-
sistans vid upprättande av kvartalsrapporter och 
årsredovisning. Bolaget har under 2019 anlitat fö-
retaget TRANSEARCH International Sweden AB 
för rekryteringstjänster. Detta bolag har i sin tur 
anlitat styrelseledamoten Olof Sandéns helägda bo-
lag, Olsan Konsult AB. Utöver vad som anges ovan 
finns inga transaktioner med närstående. Varken 
ScandiDos eller dess dotterbolag har lämnat några 
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Namn Teckningsförbindelse (SEK) (%) Emissionsgaranti (SEK) (%) Summa (SEK) (%)

MW Asset Management AB1 2 400 0003 6,9 3 500 000 10,1 5 900 000 17,1

Tullbacken AB2 1 516 572 4,4 – – 1 516 572 4,4

Tommy Furland (privat och via bolag) 687 5004 2,0 2 000 000 5,8 2 687 500 7,8

Danica Pension 396 937 1,1 – – 396 937 1,1

Kunder till Erik Penser Bank 4 380 0005 12,7 – – 4 380 000 12,7

Erik Penser Bank – – 19 668 048 56,9 19 668 048 56,9

Totalt 9 381 010 27,2 25 168 048 72,8 34 549 058 100,0

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier

lån, garantier eller borgensförbindelser till, eller till 
förmån för, några styrelseledamöter, ledande be-
fattningshavare eller revisorer i koncernen.  Ingen 
av dessa personer har direkt eller indirekt deltagit 
i någon affärstransaktion med Bolaget eller dess 
dotterbolag som är eller var ovanlig till sin karaktär 
eller med avseende på villkoren.

Intressen och intressekonflikter
Befintliga aktieägare i Bolaget har genom teck-
ningsförbindelser förbundit sig teckna ca 3,5 MSEK 
i Företrädesemissionen. Därutöver har ett antal be-
fintliga aktieägare och externa investerare åtagit sig 
att överta teckningsrätter från ScandiDos grundare 
och att teckna sig för dessa till ett belopp om ca 5,9 
MSEK. Vidare har ett garantikonsortium förbundit 
sig att därutöver teckna aktier till ett sammanlagt 
belopp om högst ca 25,2 MSEK. Ingen ersättning ut-
går för lämnade teckningsförbindelser. Marknads-
mässig ersättning utgår dock enligt garantiavtalen. 
Utöver vad som anges ovan finns inga ekonomiska 
eller andra intressen i Erbjudandet.

ScandiDos finansiella rådgivare och emissionsin-
stitut i samband med Företrädesemissionen är Erik 
Penser Bank. Erik Penser Bank har tillhandahållit, 
och kan i framtiden komma att tillhandahålla, bank 
och investeringstjänster samt finansiella, kommer-
siella eller andra tjänster åt ScandiDos för vilka 
Erik Penser Bank erhållit eller kan komma att erhål-
la ersättning. Bl a har Erik Penser Bank lämnat ett 
kortfristigt lån om 5 MSEK samt en kredit uppgå-
ende till 5 MSEK, som tagits i anspråk i sin helhet 
vid dateringen för Prospektet, till ScandiDos. Lånen 
kommer att återbetalas i samband med att likviden 
från Företrädesemissionen betalas in till Bolaget. 
Advokatfirman Lindahl är Bolagets legala rådgi-
vare i samband med Företrädesemissionen och er-
håller ersättning från Bolaget för utförda tjänster i 
samband med Erbjudandet. Utöver vad som anges 
ovan har varken Erik Penser Bank eller Advokatfir-
man Lindahl några ekonomiska eller andra intres-
sen i Erbjudandet.

Det bedöms inte föreligga några intressekonflikter 
mellan Bolaget och de parter som i enlighet med 
ovanstående har ekonomiska eller andra intressen 
i Bolaget.

Teckningsåtaganden och
emissionsgarantier 
Befintliga aktieägare i Bolaget har genom teck-
ningsförbindelser förbundit sig teckna 4 MSEK i 
Företrädesemissionen, motsvarande omkring 14,5 
procent. Därutöver har ett antal befintliga aktieäga-
re och externa investerare åtagit sig att överta teck-
ningsrätter från ScandiDos grundare och teckna sig 
för dessa till ett belopp om cirka 5,9 MSEK, motsva-
rande cirka 21,3 procent av Företrädesemissionen. 
Ett garantikonsortium har vidare förbundit sig att 
teckna aktier, som eventuellt inte tecknas med eller 
utan stöd av företrädesrätt, till ett sammanlagt be-
lopp om högst cirka 24,6 MSEK, motsvarande cirka 
71,3 procent av Företrädesemissionen. Sammanta-
get uppgår teckningsförbindelser och garantiåta-
ganden till 34,5 MSEK, motsvarande 100 procent av 
Företrädesemissionen. I tabellen nedan redovisas 
de parter som har lämnat teckningsförbindelser och 
ingått emissionsgarantiavtal med Bolaget. Kontant 
provision utgår enligt garantiavtalen med sam-
manlagt 1,8 MSEK, motsvarande sju (7,0) procent. 
Någon ersättning till de aktieägare som avgivit 
teckningsförbindelser utgår inte. Teckningsförbin-
delserna och emissionsgarantierna ingicks under 
april 2019. Garantikonsortiet har samordnats utav 
Erik Penser Bank. 

Bolaget har vare sig begärt eller erhållit säker-
het avseende lämnade teckningsförbindelser eller 
emissionsgarantier genom pantsättning, spärrme-
del eller något liknande arrangemang. Avseende 
de lämnade åtagandena nås ägarna och garantikon-
sortiet via Bolagets finansiella rådgivare Erik Penser 
Bank på adress:
Apelbergsgatan 27
111 37 Stockholm

1 Humlegårdsgatan 4, 114 46 Stockholm
2 Torsgatan 6A, 753 15 Uppsala
3 1,0 MSEK av teckningsförbindelsen avser teckning genom över-
tagna teckningsrätter.

4 0,5 MSEK av teckningsförbindelsen avser teckning genom över-
tagna teckningsrätter.
5 Avser teckning genom övertagande av teckningsrätter.
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Rådgivare
Erik Penser Bank är Bolagets finansiella rådgiva-
re och Advokatfirman Lindahl är Bolagets legala 
rådgivare och rådgivarna har biträtt ScandiDos vid 
upprättandet av Prospektet i samband med Erbju-
dandet. Erik Penser Bank är även emissionsinstitut 
avseende Erbjudandet. Eftersom all information 
i Prospektet har lämnats av Bolaget friskriver sig 
Erik Penser Bank och Advokatfirman Lindahl från 
ansvar i förhållande till investeringar i Bolaget eller 
andra beslut grundade på information eller avsak-
nad av information i Prospektet.

Handlingar som införlivas genom 
hänvisning 
Bolagets årsredovisningar för räkenskapsåren 1 maj 
2016 – 30 april 2017 och 1 maj 2017 – 30 april 2018 
samt delårsrapporten för perioden 1 maj 2018 – 31 
januari 2019 med jämförelsesiffror för perioden 1 
maj 2017 – 31 januari 2018 utgör en del av Prospek-
tet och ska läsas som en del därav, där hänvisningar 
görs enligt följande:
 
• Årsredovisningen 1 maj 2016 – 30 april 2017: 

Koncernens resultaträkning (sidan 16), Koncer-
nens balansräkning (sidorna 17-18), Koncernens 
förändring i eget kapital (sidan 19), Koncernens 
kassaflödesanalys (sidan 20), förvaltningsberät-
telse (sidorna 5-15), noter (sidorna 26-44), redo-
visningsprinciper (sidorna 26-29) och revisions-
berättelse (sidorna 46-47).

• Årsredovisningen 1 maj 2017 – 30 april 2018: 
Koncernens resultaträkning (sidan 16), Koncer-
nens balansräkning (sidorna 17-18), Koncernens 
förändring i eget kapital (sidan 19), Koncernens 
kassaflödesanalys (sidan 20), förvaltningsberät-
telse (sidorna 4-15), noter (sidorna 26-44), redo-
visningsprinciper (sidorna 26-29) och revisions-
berättelse (sidorna 46-47).

• Delårsrapport för perioden 1 maj 2018 – 31 ja-
nuari 2019: Koncernens resultaträkning (sidan 
7), Koncernens balansräkning (sidan 8), Kon-
cernens förändring i eget kapital (sidan 9) och 
Koncernens kassaflödesanalys (sidan 10)

Bolagets årsredovisning för räkenskapsåren 1 maj 
2016 – 30 april 2017 och 1 maj 2017 – 30 april 2018 
har reviderats av Bolagets revisor och revisionsbe-
rättelsen är fogad till årsredovisningen. Delårsrap-
porten för perioden 1 maj 2018 – 31 januari 2019 
har inte varit föremål för översiktlig granskning av 
Bolagets revisor. Årsredovisningarna samt delårs-
rapporten har upprättats i enlighet med årsredo-
visningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernre-
dovisning (K3). Förutom Bolagets reviderade års-
redovisningar för räkenskapsåren 1 maj 2016 – 30 
april 2017 och 1 maj 2017 – 30 april 2018 har ingen 
information i Prospektet granskats eller reviderats 
av Bolagets revisor. De delar av den finansiella in-
formationen som inte har införlivats genom hänvis-
ning är antingen inte relevanta för en investerare 
eller återfinns på annan plats i Prospektet. 

Tillgängliga handlingar 
Kopior av följande handlingar kan under hela Pro-
spektets giltighetstid granskas på Bolagets kontor 
på Dag Hammarskjölds väg 52A 752 37, Uppsala 
under Prospektets giltighetstid under ordinarie 
kontorstid. 

• Bolagets bolagsordning.
• Bolagets årsredovisningar för räkenskapsåren 1 

maj 2016 – 30 april 2017 och 1 maj 2017 – 30 april 
2018 (inklusive revisionsberättelser). 

• Bolagets delårsrapport för perioden 1 maj 
2018 – 31 januari 2019. 

• Prospektet. 
• Den historiska finansiella informationen för 

Dotterbolagen för de två senaste räkenskapsår-
en. 

Handlingarna ovan (med undantag för Dotterbo-
lagens årsredovisningar) finns även tillgängliga i 
elektronisk form på Bolagets webbplats (www.)
scandidos.com.

Bransch- och marknadsinformation 
Prospektet innehåller information från tredje 
part samt statistik och beräkningar hämtade från 
branschrapporter och studier, offentligt tillgänglig 
information samt kommersiella publikationer, i vis-
sa fall historisk information. Bolaget anser att sådan 
information är användbar för investerares förstå-
else för den bransch i vilken Bolaget är verksamt 
och Bolagets ställning inom branschen. Bolaget har 
emellertid inte tillgång till de fakta och antaganden 
som ligger bakom olika uppgifter, marknadsinfor-
mation och annan information som hämtats från 
offentligt tillgängliga källor. Bolaget har inte gjort 
några oberoende verifieringar av den information 
om marknaden som har tillhandahållits genom 
tredje part, branschen eller allmänna publikatio-
ner. Även om Bolaget är av uppfattningen att dess 
interna analyser är tillförlitliga, har dessa inte veri-
fierats av någon oberoende källa och Bolaget kan 
inte garantera deras riktighet. Bolaget bekräftar att 
den information som tillhandahållits av tredje part 
har återgivits korrekt och såvitt Bolaget känner till 
och kan försäkra sig om genom jämförelse med an-
nan information som offentliggjorts av dessa källor 
har inte några uppgifter utelämnats på ett sätt som 
skulle kunna göra den återgivna informationen fel-
aktig eller missvisande.
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Fysiska personer
För fysiska personer som är obegränsat skattskyldi-
ga i Sverige beskattas kapitalinkomster såsom rän-
tor, utdelningar och kapitalvinster i inkomstslaget 
kapital. Skattesatsen i inkomstslaget kapital är 30 
procent.

Kapitalvinst respektive kapitalförlust beräknas som 
skillnaden mellan försäljningsersättningen, efter 
avdrag för eventuella försäljningsutgifter, och de 
avyttrade aktiernas omkostnadsbelopp (anskaff-
ningsutgift). Omkostnadsbeloppet för samtliga 
aktier av samma slag och sort läggs samman och 
beräknas gemensamt med tillämpning av genom-
snittsmetoden. Vid försäljning av marknadsnotera-
de aktier, såsom aktierna i Bolaget, får alternativt 
schablonregeln användas. Denna regel innebär att 
omkostnadsbeloppet får bestämmas till 20 procent 
av försäljningsersättningen efter avdrag för försälj-
ningsutgifter.

Uppkommer kapitalförlust på marknadsnotera-
de aktier är förlusten fullt avdragsgill mot skat-
tepliktiga kapitalvinster samma år på aktier och 
andra marknadsnoterade delägarrätter förutom 
andelar i värdepappersfonder eller specialfonder 
som enbart innehåller svenska fordringsrätter (s k 
räntefonder). Kapitalförlust på marknadsnoterade 
aktier som inte kan kvittas på detta sätt är avdrags-
gill med 70 procent mot annan inkomst av kapital. 
Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital 
medges reduktion av skatten på inkomst av tjänst 
och näringsverksamhet samt fastighetsskatt och 
kommunal fastighetsavgift. Skattereduktion med-
ges med 30 procent av den del av underskottet som 
inte överstiger 100 000 SEK och med 21 procent av 
eventuell resterande del. Underskott kan inte spa-
ras till senare beskattningsår.

För fysiska personer som är obegränsat skattskyl-
diga i Sverige innehålls preliminär skatt på utdel-
ningar med 30 procent. Den preliminära skatten 
innehålls normalt av Euroclear eller, beträffande 
förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren.

Investeringssparkonton
Fysiska personer och dödsbon från fysiska personer 
som äger aktier via så kallade investeringssparkon-
ton är inte skattskyldiga för kapitalvinster vid för-
säljning av sådana aktier. Kapitalförluster på såda-
na aktier är inte avdragsgilla. Utdelningar på aktier 
som ägs genom investeringssparkonton är inte hel-
ler skattepliktiga. På denna typ av innehav utgår 
istället en skattepliktig schablonintäkt som baseras 
på ett kapitalunderlag multiplicerat med statslå-
neräntan, per utgången av november året före be-
skattningsåret, ökad med 0,75 procentenheter. Från 
och med 1 januari 2018 ska kapitalunderlaget mul-
tipliceras med statslåneräntan, per utgången av no-
vember året före, ökad med en procentenhet istället 
för 0,75 procentenheter. Schablonintäkten beräknas 
dock som lägst till 1,25 procent av kapitalunder-
laget. Detta gäller oavsett om utfallet blir en vinst 
eller förlust på aktieinnehavet. Schablonintäkten 
utgör inkomst av kapital för vilken skatt beslutas 
och betalas årligen. Schablonskatten uppgår för be-
skattningsåret 2017 till 0,375 procent av kapitalun-
derlaget. För beskattningsåret 2018 uppgår scha-
blonskatten till 0,447 procent av kapitalunderlaget.

Juridiska personer
För aktiebolag beskattas alla inkomster, inklusive 
skattepliktiga kapitalvinster, i inkomstslaget nä-
ringsverksamhet med en skattesats om 21,4 pro-
cent (bolagsskattesatsen kommer att reduceras till 
20,6 procent från den 1 januari 2021). Kapitalvin-
ster och kapitalförluster beräknas på samma sätt 
som beskrivits ovan avseende fysiska personer. 
Avdragsgilla kapitalförluster på aktier och andra 
delägarrätter får endast dras av mot skattepliktiga 
kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter. En 
sådan kapitalförlust kan även, om vissa villkor är 
uppfyllda, kvittas mot kapitalvinster i bolag inom 
samma koncern, under förutsättning att koncern-
bidragsrätt föreligger mellan bolagen. Kapitalför-
luster som inte har kunnat utnyttjas ett visst år får 
dras av mot kapitalvinster på aktier och andra del-
ägarrätter under efterföljande beskattningsår utan 
begränsning i tiden. Särskilda skatteregler kan vara 
tillämpliga på vissa företagskategorier eller vissa 
juridiska personer, exempelvis investeringsfonder 
och investmentföretag.

Vissa skattefrågor i Sverige

Nedan sammanfattas vissa svenska skatteregler som kan aktualiseras i anledning av Erbjudandet att förvärva 
aktier i Bolaget. Sammanfattningen är baserad på nu gällande lagstiftning och är endast avsedd som allmän 
information för aktieägare som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, såvida inte annat anges.

Sammanfattningen behandlar inte situationer då värdepapper innehas som lagertillgångar i näringsverksam-
het eller av handelsbolag, situationer då värdepapper innehas av utländska investerare som bedriver verksam-
het från fast driftställe i Sverige eller av utländska företag som har varit svenska företag, eller de särskilda 
reglerna om skattefri kapitalvinst (inklusive avdragsförbud för kapitalförlust) och utdelning i bolagssektorn 
som kan bli tillämpliga på innehav av aktier i Bolaget som anses näringsbetingade.

Särskilda skatteregler gäller vidare för vissa företagskategorier. Beskattningen av varje enskild aktieägare beror 
delvis på dennes speciella situation. Varje aktieägare rekommenderas därför att rådfråga skatterådgivare om 
de särskilda skattekonsekvenser som kan uppstå i det enskilda fallet, inklusive tillämpligheten och effekten av 
utländska regler och dubbelbeskattningsavtal. Bolaget tar ej på sig ansvaret att innehålla källskatt.
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Utländska aktieägare
För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i 
Sverige och som erhåller utdelning på aktier i ett 
svenskt aktiebolag uttas normalt svensk kupongs-
katt. Detsamma gäller vid utbetalning från ett 
svenskt aktiebolag i samband med bland annat in-
lösen av aktier och återköp av egna aktier genom 
ett förvärvserbjudande som har riktats till samtli-
ga aktieägare eller samtliga ägare till aktier av ett 
visst slag. Skattesatsen är 30 procent, men är i all-
mänhet reducerad genom skatteavtal som Sverige 
ingått med vissa andra länder för undvikande av 
dubbelbeskattning. Flertalet av Sveriges skatteavtal 
möjliggör nedsättning av den svenska skatten till 
avtalets skattesats direkt vid utdelningstillfället, om 
erforderliga uppgifter om den utdelningsberättiga-
des hemvist föreligger. I Sverige verkställs avdraget 
för kupongskatt normalt av Euroclear eller, beträf-
fande förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren. I 
de fall 30 procent kupongskatt innehålls vid utdel-
ningstillfället till en person som har rätt att beskattas 
enligt en lägre skattesats, eller kupongskatt annars 
innehållits med för högt belopp, kan återbetalning 
begäras hos Skatteverket före utgången av det fem-
te kalenderåret efter utdelningstillfället.

Innehavare av aktier som är begränsat skattskyldiga 
i Sverige och vars innehav inte är hänförligt till ett 
fast driftställe i Sverige beskattas normalt inte vid 
avyttring av sådana värdepapper. Innehavaren kan 
dock bli föremål för beskattning i sin hemviststat. 
Enligt en särskild regel kan dock fysiska personer 
som är begränsat skattskyldiga i Sverige bli föremål 
för svensk beskattning vid avyttring av vissa svens-
ka värdepapper om de vid något tillfälle under 
avyttringsåret eller något av de tio föregående ka-
lenderåren varit bosatta eller stadigvarande vistats 
i Sverige. Tillämpligheten av regeln är dock i flera 
fall begränsad genom dubbelbeskattningsavtal.
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Särskild information från Erik Penser Bank

Målgrupp
Nedanstående är den övergripande målgrupp som Erik Penser Bank satt för instrumentet samt för den ak-
tuella emissionsformen - företrädesemission. Företrädesemission innebär att ett bolags befintliga ägare (vid 
en given avstämningsdag) vederlagsfritt tilldelas teckningsrätter i proportion till sitt aktieinnehav i bolaget/
emittenten. Teckningsrätterna ger rätt att mot kontant betalning teckna aktier i nyemissionen och erhålla 
tilldelning. Teckningsrätter är möjliga att handla på marknaden.

Instrument
Aktier (noterade på reglerad marknadsplats eller lis-
tade på en MTF-plattform) samt teckningsrätter som 
avskiljs från aktierna som ett led inför företrädese-
missionen. 

Instrumentets löptid
Aktier är eviga till sin natur. Teckningsrätter äger 
bara ett potentiellt värde under den tid de kan hand-
las eller nyttjas för teckning av nyemitterade aktier. 
När anmälningsperioden för teckning av aktier löpt 
ut faller outnyttjade teckningsrätter värdelösa.

Kundkategori
Det här instrumentet är tänkt för investerare klassi-
ficerade som icke-professionella, professionella eller 
jämbördiga.

Investeringsmål
Målgruppen för det här instrumentet är investera-
re som främst vill att det satsade kapitalet ska växa. 
Däremot passar det inte för investerare som i första 
hand vill att det satsade kapitalet ska bevaras.

Kunskap och erfarenhet
För att investera i det här instrumentet bör du ha 
minst grundläggande kunskaper om instrumentet. 
En investerare med grundläggande kunskaper kan 
ta ett informerat investeringsbeslut när denne tagit 
del av dokumentationen om det specifika instru-

mentet.
Förmåga att klara förluster
Målgruppen för det här instrumentet är investerare som:
• inser att hela det satsade kapitalet kan gå förlo-
rat och har kapacitet att bära en sådan förlust.

Däremot passar det inte investerare som:
• vill vara säkra på att få tillbaka hela det satsade 
kapitalet eller
• högst kan tänka sig förlora en given del av det 
satsade kapitalet.

Risk
Det här instrumentet har riskfaktor 6 av 7, vilket 
motsvarar den näst högsta risknivån. Instrumentet 
passar därmed dig som har en risktolerans som mot-
svarar minst 6 av 7.

Distributionsstrategi
Instrumentet får handlas vid investeringsrådgiv-
ning, portföljförvaltning eller vid order på eget in-
itiativ (med eller utan passandebedömning). Det 
föreligger ej avtal med tredjepartsdistributör om 
distribution av detta instrument. 

Avsnittet om Målgrupp är infört i prospektet av Erik Pen-
ser Bank AB med hänvisning vad som följer av tillstånds-
pliktiga instituts medverkan vid nyemission av finansiel-
la instrument rörande reglerna om Produktstyrning mm 
enligt FFFS 2017:2 kap 5.
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Uppgift om kostnader och avgifter för investerare
Detta dokument ger information om direkta kostnader och avgifter i samband med nyemission för investe-
rarna. Emittenten har vissa kostnader på grund av nyemissionen, vilka framgår av emissionsprospektet eller 
annat informationsmaterial. Informationen krävs enligt lag (artikel 50 i EU-kommissionens delegerade för-
ordning C(2016) 2398) och rekommenderas att läsas för att kunna göra ett informerat beslut om investering.

Kostnader och avgifter för nyemission baserat på ett exempel med investerat belopp om 1 000 SEK*

Courtage för aktieteckning 0,00%

Investerat belopp: 1 000 SEK

Totala kostnader vid investeringstillfället (SEK) % av investering

Kostnader och avgifter för aktieteckning, courtage 0 0,00

Betalningar mottagna från Tredjepart 0 0,00

Kostnader och avgifter för det finansiella instrumentet 0 0,00

Totala kostnader och avgifter 0 0,00

Belopp investerat 1 000 SEK

Tillväxt 0,00%

Period 1 år

Värde om inga kostnader och avgifter 1 000 SEK 100%

Värde efter kostnader och avgifter 1 000 SEK 100%

Utan kostnader och avgifter skulle avkastning bli 0,00%

Med kostnader och avgifter skulle avkastning bli 0,00%

Det innebär en minskad vinst på 0 SEK

Kumulativ effekt
De totala kostnaderna och avgifterna för teckning vid emission kommer ha en påverkan på det du får 
tillbaka på din investering. Avkastningen på din investering kan inte garanteras, vi kan dock ge exempel på 
vilka effekter kostnader och avgifter har för investeringen. Tidigare avkastning är ingen garanti för framtida 
avkastning. Värdet på dina investeringar kan gå ner och upp och kan inte garanteras. En investerare kan få 
tillbaka ett lägre belopp än investerat.

* Förvärv eller avyttring av teckningsrätter medför den kostnad för courtage som vid var tidpunkt investerarens depåbank tillämpar. Avyttring av tecknade aktier medför den kostnad 
för courtage som vid var tidpunkt investerarens depåbank tillämpar.



62 Företrädesemission | ScandiDos

Bolagsordning

Bolagsordning för ScandiDos AB (publ) 
Org. nr. 556613-0927 
Fastställd vid extra bolagsstämma 2019-05-02 

§ 1 Firma 
Bolagets firma är ScandiDos AB (publ).

§ 2 Säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Uppsala kommun.

§ 3 Verksamhet 
Bolaget ska bedriva utveckling, tillverkning och 
marknadsföring av medicinteknisk utrustning 
främst inom radioterapi och dosimetri samt där-
med förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 300 000 kr och 
högst 5 200 000 kr

§ 5 Antal aktier 
Antalet aktier ska vara lägst 25 000 000 och högst 
100 000 000.

§ 6 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden 1 maj 
— 30 april.

§ 7 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av 3 — 7 ledamöter med högst 
2 suppleanter.

§ 8 Revisorer 
Bolagsstämman ska utse 1-2 revisor/er med eller 
utan revisorssuppleant/er eller ett registrerat revi-
sionsbolag med en huvudansvarig revisor. 

§ 9 Kallelse 
Kallelse till årsstämma, eller kallelse till extra bo-
lagsstämma där fråga om ändring av bolagsord-
ningen kommer att behandlas, ska ske tidigast sex 
och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till an-
nan extra bolagsstämma ska ske tidigast sex veckor 
och senast två veckor före stämman. Kallelse till bo-
lagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och 
Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att 
kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri. 
Tillsammans med kallelsen ska biläggas förslag till 
dagordning för bolagsstämma där de ärenden som 
ska behandlas av stämman tydligt anges. Ärende-
na ska vara numrerade och ange sitt huvudsakliga 
innehåll. 

§ 10 Årsstämma 
På årsstämman ska följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av minst en justeringsman.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sam-

mankallad.

6. Framläggande av årsredovisningen och revi-
sionsberättelsen samt i förekommande fall kon-
cernredovisningen och koncernrevisionsberät-
telsen.

7. Beslut i fråga om:
a) fastställande av resultat- och balansräkning 
samt i förekommande fall koncernresultat och 
koncernbalansräkning,
b) dispositioner beträffande bolagets vinst el-
ler förlust enligt den fastställda balansräkning-
en,
c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och 
verkställande direktör för den tid redovisning-
en omfattar.

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och 
suppleanter, som ska väljas av stämman.

9. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor.
10. Val av

a) styrelse och eventuella suppleanter,
b) revisorer och eventuella revisorssupplean-
ter.

11. Annat ärende, som ankommer på stämman en-
ligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsord-
ningen. 

§ 11 Avstämningsförbehåll 
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstäm-
ningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoför-
ing av finansiella instrument. Den aktieägare eller f 
örvaltare som på avstämningsdagen är införd i ak-
tieboken och antecknad i ett avstämningsregister, 
enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av 
finansiella instrument eller den som är antecknad 
på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första styck-
et 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva 
de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebo-
lagslagen (2005:551).
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Adresser

Emittent 
ScandiDos AB (publ) 

Besöksadress: Dag Hammarskjölds väg 52A 
752 37 Uppsala

Telefon: 018-472 30 30
E-post: info@scandidos.com

Hemsida: (www.)scandidos.com 

Finansiell rådgivare 
Erik Penser Bank 

Besöksadress: Apelbergsgatan 27 
Box 7405 

103 91 Stockholm 
Telefon: 08 463 80 00 

E-post: info@penser.se 
Hemsida: (www.)penser.se 

Revisor 
KPMG AB 

Besöksadress: S:t Olofsgatan 11A
753 21 Uppsala 

Telefon: 018-56 17 00
Hemsida: (www.)kpmg.se 

Legal rådgivare 
Advokatfirman Lindahl 

Besöksadress: Vaksalagatan 10 
753 20 Uppsala

Telefon: 018-16 18 50
Hemsida: (www.)lindahl.se 

Central värdepappersförvarare 
Euroclear Sweden AB 

Postadress: Box 191 
101 23 Stockholm 

Telefon: 08 402 90 00 
Hemsida: (www.)euroclear.com
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