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Bokslutskommuniké för Monivent AB 
Perioden 1 januari – 31 december 2020 
 

Ökande intäkter som resultat av fler distributörer på viktiga europeiska marknader. Positiva studieresultat med 
Neo100 lägger grunden för lansering. 
 
Fjärde kvartalet, oktober-december 2020 
• Nettoomsättning uppgick till 411 (60) KSEK 
• Rörelsens kostnader uppgick till 3 215 (2 261) KSEK 
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -2 804 (-1 286) KSEK 

 
Tolv månader, januari-december 2020 
• Nettoomsättning uppgick till 634 (69) KSEK 
• Rörelsens kostnader uppgick till 8 965 (7 563) KSEK 
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -7 016 (-4 693) KSEK 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Utvalda finansiella data 

 

Kvartal 4 Kvartal 4 12 månader 12 månader
2020-10-01- 2019-10-01- 2020-01-01- 2019-01-01-

Belopp i kronor (KSEK om inget annat anges) 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Nettoomsättning (KSEK) 411 60 634 69
Rörelsens kostnader (KSEK) 3 215 2 261 8 965 7 563
EBIT (KSEK) -2 804 -1 286 -7 016 -4 693
Likvida medel vid periodens utgång (KSEK) 19 398 3 223 19 398 3 223
Soliditet (%) 90% 16% 90% 16%
Balansomslutning (KSEK) 28 347 10 890 28 347 10 890
Antal aktier vid periodens slut 6 684 958 2 631 360 6 684 958 2 631 360
Antal aktier, vid full konvertering av TO [1] 7 725 384 2 763 920 7 725 384 2 763 920
Resultat per aktie (SEK) -0,42 -0,50 -1,23 -1,90
Resultat per aktie (SEK), vid full konvertering av TO [1] -0,37 -0,47 -0,92 -1,73
Eget kapital per aktie (SEK) 3,83 0,65 3,83 0,65
Eget kapital per aktie (SEK), vid full konvertering av TO [1] 4,45 0,62 4,45 0,62
Utdelning per aktie (SEK) 0,00 0,00 0,00 0,00
Anställda (antal) vid perioden slut 5 4 5 4

[1] 132 560 teckningsoptioner omvandlade till 132 560 nya aktier, 10 kronor per aktie. Teckningsoptionerna utgivna november 2019, 
teckningstid december 2022. Vidare 907 866 teckningsoptioner omvandlade till 907 866 nya aktier, 8,20 kronor per aktie, utgivna mars 2020 
med teckningstid i februari 2021.

Väsentliga händelser efter kvartalets slut 
• Viktig milstolpe uppnådd - första försäljningen 

av Neo100. 
• Samtliga kliniska center involverade i studier för 

Neo100 uppvisar goda resultat. 
• Tre nya rekryteringar har genomförts för att 

stärka kommersiellt fokus. 
• Avtal tecknat med Bourke & Burke i Italien för 

distribution av Neo Training. 

Väsentliga händelser under kvartalet 
• Initial återkoppling från studier med Neo100  

visar förväntade resultat. 
• Ytterligare ett kliniskt center har inkluderats i de 

kvalitativa studierna för marknadsföringsstöd. 
• De första Neo Training-enheterna har levererats 

till Nordamerika. 
• Avtal tecknade med Eurocare i Frankrike, MTT i 

BeNeLux, och Medidyne i Norge och Danmark 
för distribution av Neo Training. 
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VD har ordet 
FANTASTISKT ÅR FÖR MONIVENT I PANDEMINS SKUGGA 

Året avslutades med flaggan i topp 
Ett kvartal med ökad försäljning, goda resultat från på-
gående studier och de första leveranserna av Neo Training 
till Nordamerika avslutade ett fantastiskt år för Monivent. 
Att våra distributörer lyckats få igång viss försäljning, trots 
en andra våg av covid-19-pandemin, visar på goda kundkon-
takter och stort intresse för produkten. Samma sak  
gäller för våra pågående studier med Neo100. Viljan och  
intresset att genomföra studierna från de kliniska center 
som är involverade är otroligt stort. Barn föds i lika stor om-
fattning som förut men pandemin har påverkat arbetssituat-
ionen för involverad personal. Dessutom har varken vi eller 
våra distributörer kunnat vara personligen involverade i stu-
dierna eftersom vi inte kunnat besöka sjukhusen. Detta har 
medfört att studierna tagit längre tid än beräknat men i bör-
jan av februari, efter kvartalets slut, hade vi fått tillräckligt 
beslutsunderlag i form av goda resultat för att ta nästa steg. 
Vi kommer därför parallellt med fortsatta studier att gå vi-
dare med våra lanseringsplaner och förberedelser på ut-
valda marknader.  
 
Uppnådda målsättningar 
Gällande året i stort, kan jag med stor tillfredställelse titta 
tillbaka på detta. Inför noteringen på Spotlight Stock Market 
i mars kommunicerade vi ett antal viktiga målsättningar för 
bolaget. Med stolthet kan jag konstatera att vi nu uppnått 
majoriteten av dessa. Trots att vi är ett litet bolag, har vi ett 
otroligt dedikerat team som hela tiden arbetar med gemen-
samma mål i sikte.  
 
Den viktigaste målsättningen var naturligtvis att kunna  
CE-märka Neo100, vår produkt för klinisk användning. Ända  
sedan Monivent bildades 2013 har detta varit det stora må-
let för bolaget. Att ta fram en produkt som ska användas på 
nyfödda barn och att kunna mäta viktiga parametrar på ett 
smart och korrekt sätt kräver både utvecklingstid och kom-
petens. Nu är vi framme vid målet för vårt utvecklingsteam 
och den kommersiella delen tar vid.  
 
En produkt säljer sig inte själv bara för att den finns tillgänglig 
på marknaden utan kräver en bra och genomarbetad kom-
mersiell plan. Ett viktigt steg i denna plan är de kvalitativa 
studier som vi genomför på tre välrenommerade kliniska 
center, i tre olika länder. Studierna är avsedda för marknads-
föringsstöd, men ger oss också respons på produkten som 
bland annat ska användas för att optimera information till, 
och utbildningen av, distributörer och kunder. Neo100 är 
mycket användarvänlig, vilket bekräftas i studierna, men så-
väl dessa omdömen som andra kommentarer, t ex avseende 
användarinstruktioner, är mycket värdefulla.   

 
För att lyckas kommersiellt krävs även att man väljer rätt ka-
naler för att nå ut till potentiella kunder. Vi har valt att sätta 
upp ett distributörsnät med stor kunskap, marknadskänne-
dom och brett kontaktnät. Initialt har vi tecknat avtal för Neo 
Training men dessa distributörer är utvalda för att i de flesta 
fall även kunna sälja Neo100. Vi har nu distributörer på alla 
de fem stora marknaderna i Europa men även i Australien 
och Nordamerika. Att ha distributörer på plats i dessa länder 
var ett av målen för 2020 men eftersom vi sett ett stort in-
tresse för produkterna även på andra marknader, har vi 
dessutom tecknat avtal med ytterligare distributörer i 
Europa. Glädjande nog har vår distributör i Österrike sålt de 
första Neo100-enheterna efter kvartalets utgång och där-
med har vi uppnått ytterligare en viktig målsättning. 
 
Ett spännande år att se fram emot 
Jag ser otroligt mycket fram emot 2021! Vi har en produkt 
på marknaden, Neo Training, där vi påbörjat försäljningen 
och vi kommer under året att lansera Neo100 på utvalda 
marknader i Europa. Vi har kunnat ökat tempot på kommer-
sialiseringen genom bidrag från en riktad emission och kom-
mande inlösen av teckningsoptioner. Vi har anställt fler med-
arbetare inom produktion, utveckling, QA/RA, marknadsfö-
ring och försäljning. Kompentens som behövs för att kunna 
ta Monivent till nästa nivå som bolag. Vi har ett duktigt ut-
vecklingsteam som står redo att påbörja nästa projekt för att 
bredda produktportföljen. Med den otroliga respons vi får 
från användare, distributörer och opinionsledare inom vårt 
område, känner vi att vi är på helt rätt väg och att framtiden 
är ljus för Monivent! 
 
15 februari 2021 
 
 
Karin Dahllöf 
Verkställande Direktör 
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1 januari – 31 december 2020 

Verksamhetsberättelse
Monivent utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska 
produkter i syfte att förbättra den akuta vården till nyfödda 
barn i behov av andningsstöd vid födseln. Mellan tre till sex 
procent av alla barn som föds börjar inte andas av sig själva, 
utan behöver tas till ett så kallat barnbord, där all utrust- 
ning som används vid återupplivning finns tillgänglig. Vid 
barnbordet gör vårdpersonal allt som krävs för att försöka 
syresätta den nyfödda genom att manuellt blåsa ner luft i 
barnets lungor med hjälp av utrustning som genererar luft- 
flöde. Detta är en kritisk process. Otillräckliga volymer kan 
leda till förlängt trauma och öka behovet av mer invasiva 
behandlingsmetoder. I värsta fall kan för liten luftvolym leda 
till brist på syre och orsaka hjärnskador. För stor luftvolym 
kan däremot leda till kronisk lungskada och nedsatt 
lungfunktion, men kan även leda till hjärnblödning. I dags-
läget finns inget bra sätt att bedöma hur mycket luft det 
nyfödda barnet tillförs vid denna återupplivningssituation, 
utan vårdpersonalen måste till stor del förlita sig på 
erfarenhet och fingertoppskänsla.  

Monivent har utvecklat en unik och patenterad lösning som 
mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en 
sensormodul samtidigt som data skickas trådlöst till en 
extern monitor. Ansiktsmasken tillsammans med sensor-
modulen kopplas till befintlig utrustning som genererar 
luftflöde till barnet. När luftflödet passerar genom mask och 
sensormodul bildas en mätbar tryckdifferens, som genom 
bolagets egenutvecklade algoritmer kan omvandlas till 
exakta flöden och volymer. En målvolym presenteras på 
monitorn där nivåer utanför rekommenderat intervall 
illustreras med en tydlig färgindikering. Motsvarande 
färgindikering syns även på sensormodulen i ansiktsmasken, 
vilket tillåter vårdgivaren att erhålla informationen utan att 
titta på skärmen och hen kan därmed helt fokusera på 
barnet. Kort sagt får vårdgivaren i realtid möjlighet att 
justera trycket och mängden luft för att säkerställa en 
effektiv och skonsam behandling.  

Marknad  
Monivent har en attraktiv affärsmodell som är baserad på 
initial försäljning av systemet som helhet, vilket inkluderar 
monitor och mjukvara, laddningsstation samt sensor- 
moduler. Ansiktsmask och maskadapter kommer att  
säljas som engångsartiklar och sensormodulen kommer 
regelbundet att behöva bytas ut. För Monivent represen-
terar detta en beräknad initialt tillgänglig marknad, för en 
installation av systemet, om cirka 2,9 miljarder SEK med 
tillhörande, återkommande försäljning av ansiktsmasker, 
adaptrar och sensormoduler om cirka 300 miljoner SEK per 
år med idag förväntad prissättning mot slutkund. Det är 
styrelsens bedömning att Monivents produkter har potential 

att generera en bruttomarginal om 45–70 procent på 
nuvarande uppskattade prisnivåer och att slutkunderna 
framförallt kommer att utgöras av inköpsansvariga på 
förlossnings- och neonatalavdelningar.  

Resultat och finansiell utveckling  
Monivent redovisade rörelseintäkter för perioden okt–dec 
med 411 (975) KSEK och rörelsekostnader med 3 215 (2 261) 
KSEK. Rörelseintäkter för perioden jan-dec uppgick till  
1 948(2 870) KSEK och rörelsekostnader till 8 965 (7 563) 
KSEK. De minskade rörelseintäkterna beror på att inga 
utgifter för forskning och utveckling har aktiverats  
under de två senaste kvartalen. För kvartal 4 redovisades  
0 (915) KSEK och för perioden jan-dec 1 313 (2 676) KSEK. 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer  
För en utförligare beskrivning av riskerna samt riskhantering 
och relaterade möjligheter se årsredovisningen för 2020. 
Jämfört med årsredovisningen bedöms riskerna vara 
oförändrade utöver uppdateringen kring effekterna av 
covid-19 som presenteras nedan.  

Bedömd påverkan av covid-19 på Bolaget 
Monivent står liksom andra företag för närvarande inför  
utmaningen med spridningen av Corona-viruset. Monivents 
påverkan av pandemin har varit begränsad då varken 
produktion eller leveransmöjligheter har påverkats. 
Däremot har bolaget upplevt uppbromsning av försäljnings-
processen då kunder fokuserar på akuta insatser och 
tillträden till sjukhus varit begränsade. Även budget 
allokerad till neonatalvård har i vissa fall överflyttats till 
akuta insatser inom intensivvård för covid-19 vårdade 
patienter. Pågående studier har också påverkats då personal 
involverade praktiskt eller administrativt haft mindre tid och 
resurser. Möjligheten till marknadsföring och lanserings-
aktiviteter har varit  begränsade då event som mässor och 
kongresser har ställts in eller övergått i virtuell form. Detta 
innebär att försäljningscyklerna blir längre med anledning av 
de begränsade möjligheterna att genomföra marknads och 
säljaktiviteter, både för bolaget och våra distributörer. 
Monivent är ett litet bolag där varje anställd utgör en 
nyckelperson vilken bolaget är beroende av. Vi har därför 
implementerat de säkerhetsåtgärder som myndigheterna 
föreskriver genom bland annat hemarbete och digitala 
möten. Ingen personal har heller permitterats, utan vi har  
haft både behovet och möjligheten att kunna nyanställa 
genom att investeringar gjorts för att stärka organisationen 
så att Monivent står väl rustat när läget stabiliseras på mark-
naderna.



 
Transaktioner med närstående  
Närstående bolag till Thomas Pålsson (CFO) har avtal om 
konsulttjänster. Transaktioner med närstående är på mark-
nadsmässiga villkor.  
 
Aktien  
Antalet aktier vid periodens utgång uppgick till totalt  
6 684 958. Utöver befintliga aktier finns teckningsoptioner 
utställda till VD och anställda som vid full konvertering ökar 
antalet aktier med 132 560 samt teckningsoptioner utgivna i 
samband med notering av bolaget under första kvartalet 
2020 som vid full konvertering ökar antalet aktier med 
907 866. 
 
 
 

 
Principer för delårsrapportens upprättande  
Delårsrapporten har upprättats i överensstämmelse med 
årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3). Samma redovisningsprinciper och  
beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den 
senaste årsredovisningen.  
 
Granskning av revisor  
Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets 
revisor. 
 
Kommande finansiella rapporter  
• Kvartalsrapport Q1 2021, 18 maj 2021 
• Halvårsrapport Q2, 27 augusti 2021 
• Kvartalsrapport Q3, 17 november 2021 

 
 
 

 
 

Styrelsens underskrift 
 

Styrelsen och verkställande direktören för Monivent AB intygar härmed att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av 
bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. 

	
Göteborg den 15 februari 2021 

 

 

Fredrik Sjövall    Karin Dahllöf  
Ordförande    Verkställande direktör 

 

 

Mattias Carlsson   Pontus Johansson 
Ledamot    Ledamot 

 

 

Maria Morin    Clas Runnberg 
Ledamot    Ledamot 
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Resultaträkning 

 
  

Kvartal 4 Kvartal 4 12 månader 12 månader
2020-10-01- 2019-10-01- 2020-01-01- 2019-01-01-

Belopp i kronor (SEK) 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 411 107          60 174            633 698          69 195            
Aktiverat arbete för egen räkning -                       914 895          1 313 974       2 675 571       
Övriga rörelseintäkter 177                  43                    515                  125 044          
Summa rörelsens intäkter 411 284          975 112          1 948 187       2 869 810       

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter 154 793 -         60 559 -           345 686 -         259 224 -         
Övriga externa kostnader 904 242 -         1 382 146 -      3 338 042 -      3 972 083 -      
Personalkostnader 1 688 074 -      747 321 -         4 332 019 -      3 045 622 -      
Av- och nedskrivningar av materiella och -                       -                       
immateriella anläggningstillgångar 465 120 -         70 949 -           943 249 -         283 817 -         
Övriga rörelsekostnader 3 006 -             301 -                 5 644 -             2 055 -             
Summa rörelsens kostnader 3 215 235 -      2 261 276 -      8 964 640 -      7 562 801 -      

Rörelseresultat 2 803 951 -      1 286 164 -      7 016 453 -      4 692 991 -      

Resultat från finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter 24 436 -           24 795 -           73 551 -           90 354 -           
Resultat efter finansiella poster 2 828 387 -      1 310 959 -      7 090 004 -      4 783 345 -      

Resultat före skatt 2 828 387 -      1 310 959 -      7 090 004 -      4 783 345 -      

Skatt på periodens resultat -                       -                       -                       -                       
Periodens resultat 2 828 387 -      1 310 959 -      7 090 004 -      4 783 345 -      
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Balansräkning 

 

  

Belopp i kronor (SEK) 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
och liknande 6 784 598       6 270 788       3 803 893       

6 784 598       6 270 788       3 803 893       

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 949 383          82 378            157 519          
Förskott avseende materiella anläggningstillgångar -                       832 126          78 698            

949 383          914 504          236 217          

Summa anläggningstillgångar 7 733 981     7 185 292     4 040 110     

Omsättningstillgångar
Varulager m m

Färdiga varor och handelsvaror 420 972          -                       -                       
Förskott till leverantörer 37 296            -                       -                       

458 268          -                       -                       

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 245 209          -                       -                       
Aktuell skattefordran 48 466            43 362            40 734            
Övriga fordringar 266 141          278 772          158 375          
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 197 067          159 737          62 512            

756 883          481 871          261 621          
Kassa och bank
Kassa och bank 19 398 068     3 222 708       2 474 868       
Summa omsättningstillgångar 20 613 219     3 704 579       2 736 489       

SUMMA TILLGÅNGAR 28 347 200     10 889 871     6 776 599       
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Balansräkning fortsättning 

 

  

Belopp i kronor (SEK) 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 1 671 240       657 840          147 710          
Fond för utvecklingsutgifter 6 865 079       6 194 759       4 012 569       

8 536 319       6 852 599       4 160 279       
Fritt eget kapital
Överkursfond 44 698 876     14 703 010     12 619 310     
Balanserad vinst eller förlust 20 515 322 -    15 061 657 -    9 687 303 -      
Årets resultat 7 090 004 -      4 783 345 -      2 820 077 -      

17 093 550     5 141 992 -      111 930          

Summa eget kapital 25 629 869     1 710 607       4 272 209       

Långfristiga skulder

Övriga långfristiga skulder 1 445 443       1 557 687       1 902 437       
Summa långfristiga skulder 1 445 443       1 557 687       1 902 437       

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 244 896          339 285          128 531          
Leverantörsskulder 363 761          459 760          184 123          
Övriga skulder 486 122          6 430 188       62 547            
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 177 109          392 344          226 752          

Summa kortfristiga skulder 1 271 888       7 621 577       601 953          

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 28 347 200     10 889 871     6 776 599       
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Kassaflödesanalys 

 

  

Kvartal 4 Kvartal 4 12 månader 12 månader

2020-10-01- 2019-10-01- 2020-01-01- 2019-01-01-
Belopp i kronor (SEK) 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 2 828 387 -         1 310 959 -         7 090 004 -         -          4 783 345    
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m 465 207             70 949               943 249                           283 817    

2 363 180 -         1 240 010 -         6 146 755 -         4 499 528 -         
Betald inkomstskatt 13 218 -              11 826 -              52 408 -              -               49 932    
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital

2 376 398 -         1 251 836 -         6 199 163 -         4 549 460 -         

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager 99 495 -              -                          458 268 -                                       -    
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 61 744 -              10 564 -              222 604 -            -             170 318    
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder 13 890               767 042             6 255 300 -                    7 019 624    
Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 523 747 -         495 358 -            13 135 335 -       2 299 846          

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -                          914 894 -            1 313 974 -         2 675 571 -         
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -                          36 800 -              177 964 -            753 428 -            
Kassaflöde från investeringsverksamheten -                          951 694 -            1 491 938 -         3 428 999 -         

Finansieringsverksamheten
Nyemission -                          121 293             33 782 500        2 221 743          
Emissionskostnader 57 600 -              -                          2 773 234 -         -                          
Amortering av låneskulder 154 974 -            246 502 -            206 633 -            344 750 -            
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 212 574 -            125 209 -            30 802 633        1 876 993          

Periodens kassaflöde 2 736 321 -         1 572 261 -         16 175 360        747 840             
Likvida medel vid periodens början 22 134 389        4 794 969          3 222 708          2 474 868          
Likvida medel vid periodens slut 19 398 068        3 222 708          19 398 068        3 222 708          
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Förändringar i eget kapital 

 

  

Balanserat resultat
Innevarande år, 12 månader Fond för Övrigt tillskjutet inklusive periodens Summa
SEK Aktiekapital utv. kostnader kapital resultat eget kapital

Ingående balans 1 januari 2020 657 840        6 194 759      14 703 010     19 845 002 -     1 710 607       

Nyemission i samband med notering 680 900        16 036 666     16 717 566     
Nyemission kvartal 3, 2020 332 500        -                      13 959 200     14 291 700     
Fondering för utvecklingsutgifter 670 320          670 320 -          -                       
Periodens resultat 7 090 004 -       7 090 004 -      
Utgående eget kapital 31 december 2020 1 671 240     6 865 079      44 698 876     27 605 326 -     25 629 869     

Balanserat resultat

Föregående år, 12 månader Fond för Övrigt tillskjutet inklusive periodens Summa
SEK Aktiekapital utv. kostnader kapital resultat eget kapital

Ingående balans 1 januari 2019 147 710        4 012 569      12 619 310     12 507 380 -     4 272 209       
Nyemission, registrerad maj 2019 16 750           2 083 700       2 100 450       
Optioner utgivna november 2019 till VD och 
anställda 121 293           121 293          
Fondemission december 2019 493 380        493 380 -         -                       
Fondering för utvecklingsutgifter 2 675 570      2 675 570 -       -                       
Periodens resultat 4 783 345 -       4 783 345 -      
Utgående eget kapital 31 december 2019 657 840        6 194 759      14 703 010     19 845 002 -     1 710 607       
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Definitioner  
Förklaring av nyckeltal i Utvalda finansiella data 
 
Nettoomsättning  
Bolagets försäljning av egenproducerade produkter. 
 
EBIT  
Rörelseresultat före finansiella poster och skatter. 
 
Soliditet 
Eget kapital i procent av balansomslutningen. Soliditet visar hur stor andel av balansomslutningen som utgörs av 
eget kapital och har inkluderats för att investerare ska kunna skapa sig en bild av Bolagets kapitalstruktur. 
 
Resultat per aktie 
Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier för perioden. 
 
Eget kapital per aktie 
Eget kapital dividerat med antal aktier vid periodens slut. 
 
Utdelning per aktie 
Periodens utdelning dividerat med antal utestående aktier vid utdelningstillfället. 
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Övrig information 
Monivent AB med organisationsnummer 556956-5707 är ett aktiebolag registrerat i Sverige med säte i Göteborg.  
Adressen till huvudkontoret är Regnbågsgatan 8B, 417 55 Göteborg.  

Denna rapport, liksom ytterligare information, finns tillgänglig på Monivents hemsida, www.monivent.se. 

Bolagets aktie är noterad på Spotlight Stock Market. 

Aktiens ISIN-kod: SE0013512282. 

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA: 
 
Karin Dahllöf, VD 
Telefon: +46 707 48 01 30 
E-post: karin@monivent.se  

 

 

 

 

Monivent AB (”Monivent”) utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som 
har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation och vårdpersonal saknar idag bra 
verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat och står i begrepp att påbörja lanseringen av en utrustning 
som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får därigenom ome-
delbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam behandling. 

 

Denna information är sådan information som Monivent AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss- 
bruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den  
15 februari 2021 kl. 08:30. 


