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Nyemission möjliggör marknadsexpansion 
Delårsrapport 1 (2018-05-01 – 2018-07-31) 

MAJ – JULI 2018 
Nettoomsättning 856 (660) TSEK 
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -3 134 (-1 933) TSEK 
Nettoresultat -4 518 (-3 215) TSEK 
Resultat per aktie -0,39 (-0,28) SEK 

I KORTHET 
• Nettoomsättningen för första kvartalet ökade med 30 % till 856 (660) TSEK.  

• Bruttomarginalen uppgick till 68 (72) %. 

• Under kvartalet genomförde bolaget en kapitalanskaffning om 46,3 MSEK före emissionskostnader. Ny-
emissionen blev dock helt genomförd efter rapporteringsperioden, vilket innebär att emissionsbeloppet 
först kommer att redovisas i Delårsrapport 2. 

• De återstående optionerna i de två optionsprogrammen för styrelsemedlemmar och rådgivare har under 
kvartalet lösts in i sin helhet. Efter optionsinlösen och den nyligen genomförda nyemissionen uppgår antalet 
aktier i bolaget till 13 746 634. 

• Efter att under våren blivit väl testad och mottagen av utvalda kunder släpptes bolagets nya mjukvaru-
ramverk HoloMonitor® App Suite planenligt för kundleverans i juli. 

• Styrelsen godkände nyligen bolagets mest ambitiösa marknadsexpansion hittills. 

 
HoloMonitor® App Suite under utveckling 
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VD-KOMMENTAR 
I förra veckan godkände styrelsen vår mest ambitiösa marknadsexpansion 
hittills. Syftet med expansionen är att snabbt öka försäljningen genom att 
väsentligt stärka vår marknadsorganisation. Detta för att mer genomgripande 
kunna stödja våra distributörer och vår egen regionala försäljning. Expan-
sionen har möjliggjorts av den i somras framgångsrika kapitalanskaffningen 
och föranletts av bl.a. färdigställandet av det nya mjukvaruramverket, 
HoloMonitor® App Suite 1.0. 

Cellen är livets minsta byggsten och studeras bäst levande genom att använda 
time lapse-mikroskopering. Redan 1909 filmade den franske forskaren Jean 
Comandon den nyupptäckta syfilisparasiten. Konventionell time lapse-mikro-
skopering är dock krävande, både tids- och arbetsmässigt. Cellbiologer har 
därför sedan dess enbart undantagsvis använt time lapse-mikroskopering 
för att studera levande cellers beteende. 

HoloMonitor och andra moderna digitala avbildare som placeras i den inkubator där celler odlas har gjort det 
enkelt för cellbiologer att skapa time lapse-filmer av levande celler. Men, för att snabbt och rättmätigt bli 
etablerad som en standardmetod inom cellbiologisk forskning behöver cytometrar baserade på time lapse-
mikroskopering anpassas till hur cellbiologer traditionellt arbetar. App Suite åstadkommer detta genom att 
tillhandahålla ett mjukvaruramverk som låter cellbiologer arbeta med HoloMonitor på ett sätt som de är 
förtrogna med. 

Cellbiologer använder väldefinierade protokoll kallade assays för att mäta en specifik egenskap hos celler. Därav 
är cellbiologer vana vid att köpa och använda flera assays för att mäta en rad olika egenskaper. I App Suite 
motsvarar en assay en applikationsmodul som licensieras, laddas ned och installeras i App Suite-ramverket för 
att mäta en given cellulär egenskap — inte olikt hur mobilappar köps, laddas ned och installeras i det mjukvaru-
ramverk som operativsystemen Android eller iOS tillhandahåller i din mobiltelefon. 

Kommande App Suite 2.0 kommer att utöka App Suite till att även omfatta Software as a Service (SaaS). SaaS 
är ett licensieringsförfarande för mjukvara använt av bl.a. Microsoft Office, där användaren prenumererar på 
mjukvaran och får tillgång till denna genom att logga in på en central server. 

Rekryteringen för att stärka marknadsorganisationen har inletts och färdigställandet av App Suite 2.0 är väl 
framme. Om inget oväntat inträffar ser vi att vi kommer att gå för full maskin efter nyår, då vi planerar att lansera 
App Suite 2.0 tillsammans med ett utökat sortiment av applikationsmoduler. 

 
Peter Egelberg 

Se den historiska time lapse-filmen 
av Jean Comandon som visar 

syfilisparasiten här på YouTube 
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OMSÄTTNING OCH RESULTAT 
Nettoomsättningen steg med 30 % under första kvartalet till 856 (660) TSEK. Rörelseresultatet före avskrivningar 
(EBITDA) uppgick till -3 134 (-1 933) TSEK. Nettoresultatet uppgick till -4 518 (-3 215) TSEK. 

Bruttomarginalen uppgick till 68 (72) %. Marginalen varierar främst med hänsyn till andelen direkt- respektive 
distributörsförsäljning. 

INVESTERINGAR 
Under kvartalet har Bolaget investerat 920 (1 378) TSEK. Investeringarna under kvartalet avser applikations-
utveckling. Förbättringar och vidareutveckling av instrument har kostnadsförts direkt. 

FINANSIERING 
Likvida medel jämte outnyttjad del av beviljade krediter uppgick till to 2 488 (17 317) TSEK vid periodens utgång. 
Soliditeten var 65 (73) %.  

NYEMISSION 
Under sommaren 2018 har bolaget genomfört en nyemission, vilken inbringat 46,3 MSEK före emissions-
kostnader om cirka 5,2 MSEK. Inbetalning av emissionslikviden har skett i juli och augusti. 

OPTIONSPROGRAM 
Bolagets två optionsprogram hade båda sista teckningsdag 2017-10-24. Vid den tidpunkten återstod optioner, 
motsvarande 131 532 aktier, för vilka inlösen hade begärts. På grund av bankproblem gällande amerikanska 
medborgare kunde inbetalning, vilken tillförde bolaget 1 763 TSEK, först ske i juli 2018. Optionsprogrammen är 
nu helt avslutade. Efter optionsinlösen och den nyligen genomförda nyemissionen uppgår antalet aktier i bolaget 
till 13 746 634. 

RISKER 
Bolagets verksamhet kan påverkas av ett antal faktorer, vilka beskrivs i Årsredovisningen för 2017/18. Dessa 
faktorer kan enskilt eller sammantaget innebära en ökad risk för bolagets verksamhet och resultat. 

REDOVISNINGSPRINCIPER 
Bolaget tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upp-
rättandet av finansiella rapporter. 

GRANSKNING 
Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. 

UTTALANDEN OM OMVÄRLD OCH FRAMTID  
Uttalanden om omvärlden och framtida förhållanden i denna rapport återspeglar styrelsens nuvarande syn 
avseende framtida händelser och finansiell utveckling. Framåtriktade uttalanden uttrycker endast de bedömningar 
och antaganden som styrelsen gör vid tidpunkten för rapporten. Dessa uttalanden är väl genomarbetade, men 
läsaren uppmärksammas på att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet. 
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INVESTERARKALENDER 
2018-09-26 Årsstämma 
2018-12-10 Q2-rapport, 2018/19 

OM PHASE HOLOGRAPHIC IMAGING 
Phase Holographic Imaging (PHI) leder den banbrytande utvecklingen av instrumentering och mjukvara för time-
lapse cytometri. Sedan det första HoloMonitor-instrumentet introducerades 2011 erbjuder bolaget idag en serie av 
produkter för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik som kringgår nackdelarna med traditionella 
mätmetoder, vilka kräver toxisk infärgning. Med huvudkontoret i Lund marknadsförs PHI:s produkter genom ett 
nätverk av internationella distributörer. Genom att aktivt främja forskning och användning av time-lapse cytometri 
utökar PHI sin kundbas och vetenskapliga samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna 
sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier. 

På styrelsens uppdrag 
Peter Egelberg, VD 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Peter Egelberg 
Tel: +46 703 19 42 74 
E-mail: ir@phiab.se 
Web: www.phiab.se 
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Resultaträkning (TSEK) Q1 2018/19 Q1 2017/18 HELÅR 2017/18 
Nettoomsättning 856 660 4 449 
Kostnad för sålda varor -277 -183 -1 558 
Bruttovinst 579 477 2 891 
Bruttomarginal 68 % 72 % 65 % 
    
Försäljningskostnader -1 302 -738 -3 755 
Administrationskostnader -1 308 -1 181 -4 378 
Forsknings- och utvecklingskostnader -2 431 -1 705 -8 599 
    
Rörelseresultat -4 462 -3 147 -13 841 
(Rörelseresultat före avskrivningar) (-3 134) (-1 933) (-8 393) 
    
Finansnetto -56 -68 -277 
    
Resultat före skatt -4 518 -3 215 -14 118 
Nettoresultat -4 518 -3 215 -14 118 
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Balansräkning (TSEK) 2018-07-31 2017-07-31 2018-04-30 
    
TILLGÅNGAR       
Anläggningstillgångar       
Immateriella anläggningstillgångar 21 980 21 371 22 296 
Materiella anläggningstillgångar 879 732 971 
Summa anläggningstillgångar 22 859 22 103 23 267 
    
Omsättningstillgångar    
Varulager  1 106 817 1 752 
Kortfristiga fordringar 1 897 1 140 2 435 
Kassa och bank 488 15 317 1 198 
Summa omsättningstillgångar 3 491 17 274 5 385 
(Kassa och bank inkl. outnyttjade krediter) (2 488) (17 317) (3 198) 
    

Summa tillgångar 26 350 39 377 28 652 
    
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
Eget kapital 17 180 28 829 18 296 
Finansiella skulder 4 500 6 000 4 875 
Rörelseskulder 4 670 4 548 5 481 
Summa eget kapital och skulder 26 350 39 377 28 652 

 
Förändringar i eget kapital Q1 2018/19 Q1 2017/18 HELÅR 2017/18 
Ingående balans 18 296 31 162 31 162 
Nyemissioner, netto 3 402  882 1 252 
Periodens resultat -4 518 -3 215 -14 118 
Utgående balans 17 180 28 829 18 296 
Soliditet  65 % 73 % 64 % 
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Kassaflödesanalys (TSEK) Q1 2018/19 Q1 2017/18 HELÅR 2017/18 
    
Den löpande verksamheten    
Periodens resultat -4 518 -3 215 -14 118 
Avskrivningar 1 328 1 214 5 448 
Rörelseflöde -3 190 -2 001 -8 670 
    
Ökn (-)/minskn (+) av varulager 646 466 -469 
Ökn (-)/minskn (+) av rörelsefordr. 538 691 -604 
Ökn (+)/minskn (-) av rörelseskulder -811 1 795 -862 
Rörelsekapitalförändring 373 -638 -1 935 
    
Kassaflöde från löpande verksamhet -2 817 -2 639 -10 605 
    
Investeringsverksamheten    
Utvecklingskostnader -920 -1 239 -5 802 
Patent och varumärken 0 0 -271 
Maskiner och inventarier 0 -139 -703 
    
Kassaflöde efter investeringar -3 737 -4 017 -17 381 
    
Finansieringsverksamheten    
Nyemissioner, netto 0 882 1 252 
Nyemissioner, pågående 3 402 0 0 
Ökn (+)/minskn (-) av låneskulder -375 0 -1 125 
Kassaflöde från finansieringsverksamhet 3 027 882 127 
    
Periodens kassaflöde -710 -3 135 -17 254 
Likvida medel vid periodens början 1 198 18 452 18 452 
Likvida medel vid periodens slut 488 15 317 1 198 
(Inkl. outnyttjade beviljade krediter) (2 488) (17 317) (3 198) 

 
Data per aktie Q1 2018/19 Q1 2017/18 HELÅR 2017/18 
Resultat per aktie, SEK -0,39 -0,28 -1,21 
Eget kapital per aktie, SEK 1,47 2,48 1,57 
Antal aktier vid periodens slut 11 670 088 11 642 705 11 670 088 
Genomsnittligt antal aktier 11 670 088 11 605 533 11 650 073 
Aktiekurs vid periodens slut 24,00 54,50 34,10 
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