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Innehåll 

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor.

Bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma i Aerocrine AB (publ) äger
rum tisdagen den 8 maj 2001 kl. 15.00 på Smides-
vägen 12 i Solna.

Rätt att deltaga
Rätt att deltaga i stämman har den som är registrerad
som aktieägare i den av VPC AB förda aktieboken
den 27 april 2001 och har anmält sitt deltagande
i stämman till bolaget senast den 2 maj 2001 
kl. 15.00.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste,
för att ha rätt att deltaga i stämman, genom förvalta-
res försorg låta tillfälligt inregistrera aktierna i eget 

namn, så att vederbörande är registrerad den 28 april 
2001 i aktieboken. Eftersom den 28 april är en lördag
bör kontakt tagas med förvaltaren i god tid före 
den 27 april. 

Anmälan görs per post till:
Aerocrine AB (publ)
Smidesvägen 12, 171 41 Solna
telefon 08-629 07 80, fax 08-629 07 81 
eller per e-post info@aerocrine.com
Vid anmälan bör aktieägaren uppge namn, 
personnummer eller organisationsnummer, 
adress och telefonnummer.

Kallelse
Kallelse sker enligt bolagsordningen genom kun-
görelse i Post- och Inrikes tidningar samt i Dagens
Nyheter senast 4 veckor före bolagsstämman.

Utdelning
Styrelsen för Aerocrine AB (publ) föreslår att ingen
utdelning skall utgå för räkenskapsåret.

Kommande informationstillfällen 2001
Delårsrapporter publiceras Q1 4 maj, Q2 24 augusti
samt Q3 24 oktober.
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2000 – lanseringsår för Aerocrine och NIOX

• NIOX™, bolagets analysinstrument
för rutinmässig mätning av inflamma-
tion i luftvägarna, erhöll CE-märkning
i april i enlighet med EU:s medicin-
tekniska direktiv, MDD. Härigenom
godkändes systemet för rutinmässig
användning på sjukhus. NIOX är 
det enda NO-analyssystemet i 
världen som är godkänt för klinisk
användning.

• Bolagets kvalitetssystem certifierades 
i april i enlighet med standarderna 
ISO-9001 och EN-46001. 

• I maj månad visades NIOX för första
gången för marknaden vid ett interna-
tionellt forum, The American Thoracic
Societys kongress i Toronto.

• I juli slutfördes en riktad nyemission
med företrädesrätt för nuvarande
aktieägare. Nyemissionen tillförde
bolaget 34 Mkr.

• Den europeiska lanseringen av NIOX
inleddes i Florens i månadsskiftet 
augusti – september, på årets största 
kongress i Europa för lungspecialister,
ERS (European Respiratory Society)
och World Congress on Lung Health. 

• Bolaget har sedan september månad
etablerat betatestcentra (referenskli-
niker) för NIOX vid ledande kliniska
centra i Danmark, Finland, Italien,
Nederländerna, Storbritannien,
Sverige, Tyskland och USA.

• I december erhöll Aerocrine sina
första beställningar på NIOX.

• Distributionsavtal för Italien, en av de
viktigaste europeiska marknaderna,
slöts i december.

• Allt fler sjukhus och kliniker, framför
allt barnkliniker, började använda
mätning av utandad NO som en del
av den rutinmässiga uppföljningen 
av patienter.

• Aerocrines patentsituation har för-
stärkts genom ytterligare patent-
ansökningar och beviljade patent,
både i USA och i Europa.

• Aerocrine förstärkte sin organisation
inom marknadsföring, försäljning,
produktutveckling och klinisk 
utveckling.

• Resultatet efter finansiella poster 
uppgick till -48 503 (-26 078) tkr.

• Resultatet per aktie för perioden upp-
gick till -12,20 kr/aktie (-8 kr/aktie)
och efter full utspädning av utestå-
ende teckningsoptioner till -11,40
kr/aktie (-7,50 kr/aktie).
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Verksamheten
Aerocrine AB (publ) är ett medicin-
tekniskt utvecklingsbolag. På basis av
bolagets patentinnehav, vetenskapliga
förankring och kompetens inom området
luftburen kvävemonoxid (NO) i männi-
skokroppen, utvecklar och marknadsför
Aerocrine AB (publ) unika, användar-
anpassade metoder och produkter för att
fortlöpande kontrollera och diagnostise-
ra inflammatoriska sjukdomar inom luft-
vägar, tarm och urinvägar i syfte att för-
bättra vård och behandling av patienter. 

Verksamheten startades i november
1997. Bolaget har befunnit sig i ett inten-
sivt utvecklingsskede som har krävt
betydande resurser. Bolaget går nu in i 
en kommersialiseringsfas av NIOX™, det
första NO-systemet som utvecklats för
kliniskt bruk samtidigt som utvecklings-
arbetet med nya produkter och meto-
der fortsätter.

I december månad erhöll bolaget de
första beställningarna på NIOX.

Väsentliga händelser 
under räkenskapsåret

Nyemission 
Under året har en nyemission tillfört
bolaget 35 584 tkr före emissions-
kostnader om 1 370 tkr. Vid en riktad 
nyemission till nuvarande aktieägare i

juli 2000 utställde bolaget 711 687 pre-
ferensaktier av serie 2. Emissionskursen
var 50 kr per aktie. På begäran från aktie-
ägare har 30 693 preferensaktier av serie
2 omstämplats till aktier av serie B under
december månad.

Totala antalet aktier i bolaget upp-
går nu till 3 960 138 aktier (1 600 000
preferensaktier av serie 1, 680 994 pre-
ferensaktier av serie 2 samt 1 679 144 
B-aktier). 

På extra bolagsstämma den 5 juni
2000 beslutades om att emittera 60 000 
teckningsoptioner med rätt att teckna 
B-aktier till personal och styrelse med
teckningskurs 125 kr, av dessa har perso-
nal och styrelse tecknat 52 500. Styrelsen
fick också mandat att utge 100 000 teck-
ningsoptioner med rätt att teckna B-
aktier till nyckelpersoner och nyanställda
till marknadsmässiga villkor, av dessa
har hittills inga utgetts. Tidigare finns
teckningsoptioner utställda till personal
med rätt att teckna 190 000 B-aktier samt
till styrelsen med rätt att teckna 36 700 
B-aktier, varav 7 340 är utställda till
f d styrelseledamoten Jan Larsson samt 
7 340 är utställda till f d styrelseleda-
moten Tom Erixon.

Efter full teckning av utgivna op-
tionsrätter uppgår antalet aktier till 
4 239 338 st. 

Nettoomsättning och Resultat
Bolaget har sedan starten haft marginella
försäljningsintäkter. Nettoomsättningen
under året uppgick till 416 tkr (1 315 tkr).
För räkenskapsåret 1997-11-24 – 
1998-12-31 uppgick omsättningen till
130 tkr. Omsättningen minskade på
grund av beslut om att inte längre till-
handahålla bolagets första generations
NO-analysator till marknaden utan att
fokusera på prelansering och lansering
av NIOX. I december månad erhöll bola-
get sina första beställningar på NIOX.
Leverans av systemen sker under Q1-
2001. Resultatet före skatt uppgick 
till -48 503 tkr (-26 078). Under året har
satsningar gjorts för att inom planerad
tidsram utveckla och lansera en helt ny
generation NO-system (NIOX) avsett för
rutinmässig klinisk användning. Bolaget
har även under året påbörjat ett kliniskt
utvecklingsprogram för att etablera bola-
gets metod i klinisk rutin. Bolaget akti-
verar inte utvecklingskostnader.

Organisation
Organisationen har successivt byggts
upp och den består idag av tolv (6) 
heltidsanställda. Aerocrine AB (publ)
arbetar med ett nätverk av konsulter som
är experter inom olika områden såsom
teknisk projektering och konstruktion,

Förvaltningsberättelse



patent, medicinsk marknadsutveckling,
ekonomi och juridik. Under år 2000 har
organisationen framförallt byggts upp
och förstärkts inom marknadsföring, 
försäljning, produktutveckling och kli-
nisk utveckling.

Bolagets kvalitetssystem certifiera-
des i april i enlighet med ISO-9001 och
EN-46001.

I oktober 2000 registrerades Aerocrine
Inc. i USA (Delaware) vilket är en förut-
sättning för att kunna bedriva klinisk
prövningsverksamhet i USA. Under året
har ingen verksamhet förekommit i
Aerocrine Inc.

Den totala kostnaden för egen perso-
nal uppgick till 8 396 tkr (5 552 tkr).

Styrelsens arbete
Nuvarande styrelse tillsattes vid extra
bolagsstämma i augusti 1999. Styrelsen
har under räkenskapsåret hållit 12 (15)
styrelsemöten. 

Fokus för styrelsearbetet har under
året varit bolagets affärsplan med identi-
fierade milstolpar. 

Vid extra bolagsstämma den 5 juni
2000 valdes Lars Spongberg till ordinarie
styrelseledamot.

Forskning och utveckling 
Under 1998 samt början av 1999 var
fokus på att kvalitetssäkra bolagets första
generation NO-system vilket slutfördes i
mars 1999 då systemet godkändes 
i enlighet med EUs medicintekniska
direktiv (MDD). Bolagets utvecklings-
arbete under resten av 1999 och 2000
har fokuserats på utveckling, färdigstäl-
lande och kvalitetssäkring av ett helt nytt
NO-system (NIOX) avsett för rutinmässig

mätning av inflammation i luftvägarna.
NIOX erhöll CE-märkning i enlighet med
EUs medicintekniska direktiv (MDD) i
april 2000. Härigenom godkändes syste-
met för klinisk användning på sjukhus i
Europa. NIOX är det enda NO-analys-
systemet i världen som är godkänt för
rutinklinisk användning. 

Bolaget har från september månad
etablerat betatestcentra (referenskliniker)
vid ledande kliniska centra i Danmark,
Italien, Nederländerna, Storbritannien,
Tyskland, Finland och Sverige.

Den första kliniska studien med NIOX
startades vid Imperial College i London
under juli 2000 och beräknas vara klar
under första kvartalet 2001.

Resultatet av den studie bolaget utfört 
i samarbete med barnkliniken på Aka-
demiska sjukhuset i Uppsala och Astra
Draco presenterades i november 2000
på läkarstämman och medicinmässan i
Göteborg. På närmare 1 000 Uppsala-
bor, 13 –14 år gamla skolbarn, hade man
mätt NO i utandningsluften med Aero-
crines instrument samt undersökt lung-
volym och utandningshastighet. I studien
observerades ett väsentligt starkare 
samband mellan astmasymptom och 
NO i utandningsluft än mellan astma-
symptom och de värden som erhölls med
spirometri. Spirometri är idag ett av de
vanligaste hjälpmedlen för att diagnosti-
sera och följa upp astmapatienter. 

Bolaget påbörjade under andra halv-
året 2000 arbetet med att vidareutveckla
tillbehör till NIOX (line extension) för att
utöka användningen av NIOX till bland
annat små barn. Vidare har bolaget ini-
tierat en förstudie av en ny generation
NO-system för användning i öppen-

vården, det vill säga vårdcentraler och
distriktsläkarmottagningar och även av
patienten själv i hemmet. Lansering av
den första line extension-produkten är
planerad till tredje kvartalet 2001.

Aerocrine AB (publ)s patentsituation
har under året ytterligare förstärkts
genom fler patentansökningar och bevil-
jade patent både i USA och Europa.

De totala kostnaderna för forskning
och utveckling uppgick under året till 
27 322 tkr (19 375 tkr). Av dessa utgörs 
20 341 tkr av externa kostnader (köpta
tjänster och material), vilket inkluderar 
2 091 tkr i patentkostnader. 

Lansering av NIOX 
och förankring av metoden
I mars 1999 godkändes Aerocrines första
generation NO-system i enlighet med
det Europeiska Medicintekniska direk-
tivet (MDD). Aerocrine AB (publ) gjorde
därmed metoden tillgänglig för klinisk
användning. Sedan 1993 har det publi-
cerats ett stort antal studier rörande
utandad NO. Studierna har dock inte
utförts med en standardiserad metod 
då en sådan inte funnits tillgänglig. I
december 1999 publicerade American
Thoracic Society standardiserade rikt-
linjer för metoden och dessa riktlinjer
överensstämmer med bolagets metod.
Publiceringen av riktlinjerna är en viktig 
milstolpe i skapandet av acceptans och
den är också ett betydelsefullt erkännan-
de av bolagets metod.

Aerocrine AB (publ) leder utveck-
lingen inom området för att etablera 
NO-mätning som klinisk rutin för 
monitorering av astmapatienter. Detta
befästes då bolaget vid American
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Thoracic Societys (ATS) möte i Toronto 
i maj 2000 för första gången visade 
upp NIOX, det första system som utveck-
lats specifikt för kliniskt bruk. NIOX
erhöll ett stort intresse. Den Europeiska
lanseringen av NIOX skedde i Florens i
månadsskiftet augusti-september 2000
på årets största kongress för lungspecia-
lister i Europa, European Respiratory
Society (ERS) och World Congress 
on Lung Health. Den Europeiska lanse-
ringen av NIOX stöds av en promotion-
kampanj bl a med annonsering och 
artiklar i ansedda internationella medi-
cinska tidskrifter. I december månad
2000 erhöll Aerocrine AB (publ) sina 
första beställningar på NIOX.

Acceptansen för och förankringen av
NO-analys för inflammationsbestäm-
ning ökar snabbt och under året publi-
cerades 100 nya vetenskapliga artiklar.
Fler och fler kliniker, framförallt barnkli-
niker, använder nu utandad NO som 
en del av den rutinmässiga uppföljning-
en av patienter.

I december 2000 slöt Aerocrine AB
(publ) sitt första distributörsavtal på en av
Europas viktigaste marknader, Italien.

Framtida utveckling
Bolaget påbörjade kommersialiseringen
av NIOX under det andra halvåret 2000.
Bolagets målsättning är att teckna ytter-
ligare distributörsavtal och att därigenom
vara etablerat på samtliga betydande
marknader i Europa vid halvårsskiftet
2001. Försäljningen av bolagets produk-
ter i Skandinavien kommer att ske i egen
regi. Aerocrine planerar att under hösten
lämna in en registreringsansökan till FDA
(Food and Drug Administration) i USA. 

Lansering av den första line extension pro-
dukten planeras till tredje kvartalet 2001. 

Ägarförhållanden
Bolagets huvudägare är Investor AB
(24%), Health Cap (32%) och bolagets
grundare (20%). I övrigt är ägandet spritt
på ca 270 övriga aktieägare.

Valuta- och räntepolicy
Bolaget placerar likvida medel i 
räntebärande värdepapper med hög 
kreditvärdighet (K1-rating) och med 
god likviditet.

Bolaget fakturerar antingen i euro eller
US-dollar. För närvarande är merparten
av bolagets kostnader i svenska kronor. 

Investeringar
Årets investeringar i materiella anlägg-
ningstillgångar uppgick till 2 820 tkr
(1 362 tkr). Investeringarna avsåg maski-
ner och inventarier i den löpande verk-
samheten samt verktyg för tillverkning av
NIOX och NIOX filter.

Nyckeltal
Bolagets soliditet uppgår 2000-12-31 till
75% (86%). Eget kapital per aktie uppgår
till 5 kr (11 kr) och efter utspädning med
utestående optioner till 12 kr per aktie
(16 kr). Bolagets Eget Kapital uppgår till
20 151 tkr ( 34 230 tkr) och bolagets
kassa inkluderande kortfristiga place-
ringar var vid årets utgång 18 567 tkr 
(35 866 tkr). Bolagets räntebärande skul-
der var 2000-12-31 0 kr (0 kr). Resultat
per aktie uppgår till -12 kr/aktie (-8 kr)
och efter utspädning med utestående
optioner -11 kr/aktie (-7,50 kr).

Förslag till behandling av förlust
Styrelsen och verkställande direk-
tören föreslår att balanserad förlust 
( 35 754 035 kr ) och årets förlust 
( 48 503 128 kr ), totalt 84 257 163 kr,
överförs i ny räkning. 

Väsentliga händelser 
efter räkenskapsårets utgång
På extra bolagsstämma den 2 februari
beslutades om ett bemyndigande för 
styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen
och längst intill nästkommande ordinarie
bolagsstämma – besluta om att öka aktie-
kapitalet med högst 1 000 000 kronor
genom nyemission om högst 2 000 000
aktier av serie B.

Distributionsavtal har ingåtts med
Hospital Hispanica, S.L. i Spanien och
Spira Oy i Finland.

Resultatet av bolagets verksamhet samt
ställningen vid räkenskapsårets utgång
framgår av efterföljande resultat-
räkning och balansräkning med bok-
slutskommentarer.
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Resultaträkning

2000-01-01 1999-01-01 1997-11-24
Tkr Not 2000-12-31 1999-12-31 1998-12-31

1
Nettoomsättning 416 1 315 130
Kostnad för sålda varor -275 -894 0
Bruttoresultat 141 421 130

2
Försäljningskostnader 3 -15 938 -3 728 -1 741
Administrationskostnader 4 -6 262 -3 874 -1 922
Forsknings- och utvecklingskostnader 5 -27 322 -19 375 -6 352
Övriga rörelseintäkter 2 5 15
Rörelseresultat -49 379 -26 551 -9 870

Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter 6 879 475 898
Räntekostnader och liknande resultatposter -3 -2 -2
Emissionskostnader 0 -702

Summa resultat från finansiella investeringar 876 473 194

Resultat efter finansiella poster -48 503 -26 078 -9 676
Årets resultat -48 503 -26 078 -9 676

Räkenskaper
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Balansräkning

Tkr Not 2000-12-31 1999-12-31 1998-12-31

Tillgångar 1
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 7 2 979 1 478 725
Summa anläggningstillgångar 2 979 1 478 725

Omsättningstillgångar

Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror 2 279 698 1 103

2 279 698 1 103
Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 20 232 0
Övriga fordringar 2518 1 285 767
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 599 116 19

3 137 1 634 786

Kassa och bank 8 18 567 35 866 14 634

Summa omsättningstillgångar 23 983 38 198 16 523
Summa tillgångar 26 962 39 676 17 248
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Balansräkning

Tkr Not 2000-12-31 1999-12-31 1998-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital 9
Bundet eget kapital
Aktiekapital 3 960 138 aktier á nom 50 öre 1 980 1 624 680
Överkursfond 102 428 68 360 24 620

104 408 69 984 25 300
Ansamlad förlust
Balanserat resultat -35 754 -9 676 0
Årets resultat -48 503 -26 078 -9 676

-84 257 -35 754 -9 676

Summa eget kapital 20 151 34 230 15 624

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 4 414 2 037 472
Övriga kortfristiga skulder 298 210 419
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 2 099 3 199 733

Summa kortfristiga skulder 6 811 5 446 1 624
Summa skulder och eget kapital 26 962 39 676 17 248

Ställda säkerheter 11 3 200 1 407 inga

Ansvarsförbindelser inga inga inga



2000-01-01 1999-01-01 1997-11-24
Tkr Not 2000-12-31 1999-12-31 1998-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster -49 379 -26 551 -9 870
Avskrivningar som belastat detta resultat 7 1 305 549 124
Övriga ej likviditetspåverkande poster 7 14 60 0

-48 060 -25 942 -9 746

Erhållen ränta 6 879 475 843
Erlagd ränta -3 -2 -2

-47 184 -25 469 -8 905

Ökning(-)/Minskning(+) av varulager -1 581 405 -1 103
Ökning(-)/Minskning(+) av kundfordringar 212 -232 0
Ökning(-)/Minskning(+) av kortfristiga fordringar -1 716 -616 -786
Ökning(+)/Minskning(-) av leverantörsskulder 2 377 1 565 472
Ökning(+)/Minskning(-) av kortfristiga skulder -1 012 2 257 1 152

Kassaflöde från den löpande verksamheten -48 904 -22 090 -9 170

Investeringsverksamheten
Investering i materiella anläggningstillgångar 7 -2 820 -1 362 -849
Realisationsresultat vid fusion av dotterbolag 6 0 0 55

Kassaflöde från Investeringsverksamheten -2 820 -1 362 -794

Finansieringsverksamheten
Nyemission 9 34 425 44 684 25 200
Emissionskostnader 0 0 -702

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 34 425 44 684 24 498

Årets kassaflöde -17 299 21 232 14 534
Likvida medel vid årets början 35 866 14 634 100

Likvida medel vid årets slut 18 567 35 866 14 634

Kassaf lödesanalys

10
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Nyckeltal

2000-01-01 1999-01-01 1997-11-24
2000-12-31 1999-12-31 1998-12-31

Omsättning (tkr) 416 1315 130
Bruttomarginal % 34% 32% 100%
Räntabilitet på genomsnittsligt eget kapital % neg neg neg
Soliditet % 75% 86% 91%
Nettoskuldsättningsgrad per 31 december, ggr -0,92 -1,05 -0,94
Medeltal anställda 8 5 3
Investeringar, Tkr 2 820 1 362 849
Kostnader för forskning och utveckling, Tkr 27 322 19 375 6 352
FoU-kostnader i % av totala kostnader 55% 72% 64%

Data per aktie 2000-12-31 1999-12-31 1998-12-31

Antal aktier vid periodens slut (före utspädning) 3 960 138 3 248 451 1 360 000
Antal aktier vid periodens slut (efter utspädning)* 4 239 338 3 475 151 1 396 700
Genomsnittligt antal aktier (inkl utspädning) 3 883 495 2 168 109 1 396 700
Eget kapital per aktie, kr, före full utspädning 5,10 10,50 11,50
Eget kapital per aktie, kr, efter full utspädning 11,60 16,30 13,60
Resultat per aktie, kr (genomsnittligt antal) -12,50 -12,00 -6,90
Resultat per aktie, kr (vid periodens slut före utspädning) -12,20 -8,00 -7,10
Resultat per aktie, kr (vid periodens slut efter utspädning) -11,40 -7,50 -6,90

* antal aktier efter utspädning med utestående teckningsoptioner (36 700 teckningsoptioner med teckningskurs 90 kr 
samt 190 000 teckningsoptioner med teckningskurs 100 kr samt 52 500 teckningsoptioner med teckningskurs 125 kr)



12

Not 1 Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överens-
stämmer med bokföringsnämndens och redovisningsrådets
rekommendationer och uttalanden.

Fordringar
Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell
bedömning beräknas inflyta.

Varulager
Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut prin-
cipen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga
värdet på balansdagen.

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över
den bedömda ekonomiska livslängden. Härvid tillämpas
följande avskrivningstider:

Antal år
Inventarier 3–5
Datorer 3
Demonstrationsutrustning 3

Avskrivning sker enligt principen att anläggningstillgångar
anskaffade under räkenskapsårets första hälft avskrivs på helår
medan anläggningstillgångar anskaffade under räkenskaps-
årets andra hälft avskrivs på halv år.

Forsknings- och utvecklingsarbeten
Utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten kostnadsförs
löpande när de uppkommer.

Nyckeltalsdefinitioner
Omsättningstillväxt
Ökning av nettoomsättningen i procent av föregående års
nettoomsättning.

Bruttomarginal
Bruttoresultat i procent av periodens nettoomsättning.

Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital
Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt kapital.

Genomsnittligt antal aktier
Antal aktier justerat för under året gjorda emissioner inklu-
derande ytterligare optionsprogram.

Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för latent
skatteskuld) i förhållande till balansomslutningen.

Eget kapital per aktie
Summa eget kapital i förhållande till antalet utestående aktier
före respektive efter utspädning av utestående otpioner.

Resultat per aktie
Årets nettoresultat i förhållande till antalet utestående aktier
före respektive full utspädningav utestående optioner.

Nettoskuldsättningsgrad
Räntebärande skulder med avdrag för kortfristiga placeringar
samt likvida medel dividerat med eget kapital.

Not 2 Medelantal anställda, löner,
andra ersättningar och sociala avgifter

2000 1999 1998
Medelantal anställda har varit:
Kvinnor 4 2 1
Män 4 3 2
Totalt 8 5 3

Vid årets slut uppgick antalet anställda till 12 (varav 6 män
och 6 kvinnor).

Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader
har utgått till följande belopp:

Styrelsen och VD
Löner och ersättningar 1 306 1 488 1 087
Sociala kostnader 477 546 375
Pensionskostnader 133 164 109

1 916 2 198 1 571

Övriga anställda
Löner och ersättningar 3 546 2 193 945
Sociala kostnader 1 279 754 312
Pensionskostnader 362 264 69

5 187 3 211 1 326
Summa styrelse och övriga 7 103 5 409 2 897

Till verkställande direktören har under året utbetalats lön och
ersättningar med 911 tkr.
Till styrelsen har utgått arvoden om 395 tkr.

Noter
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För VD gäller rätt till 12 månaders anställningsförmåner 
om anställningen upphör på grund av uppsägning från 
bolagets sida.

Not 3 Försäljningskostnader
Försäljningskostnaderna består i allt väsentligt av kost-
nader hänförliga till lansering av NIOX, marknadsunder-
sökningar, utställningar och mässor samt personal kostnader 
i samband därmed.

Not 4 Ersättning till revisorerna
2000 1999 1997/98

Revision
Öhrlings PricewaterhouseCoopers 100 114 30

Andra uppdrag än revisionsuppdraget
Öhrlings PricewaterhouseCoopers 96 172 89
Summa 196 286 119

Aerocrine AB (publ) förvärvade under hösten -98 Nitrograf
AB. Ersättning för revision till annan revisionsbyrå har utgått
med 17 tkr för perioden 97/98 respektive 2 tkr -99.

Not 5 Forsknings- och utvecklingsarbeten
Årets kostnad för forsknings- och utvecklingsarbeten uppgår
till 27 322 tkr. Kostnaderna för året består till största delen av 
kostnader för färdigställande av Aerocrines andra generations
analysinstrument NIOX samt kliniska studier.

Not 6 Övriga ränteintäkter
Resultat från finansiella investeringar

2000 1999 1997/98

Ränteintäkter 879 475 843
Realisationsresultat vid 
upplösning av koncernbolag 0 0 55
Summa 879 475 898

Not 7 Inventarier
Anskaffningsvärden och avskrivningar m m för inventarier,
verktyg och installationer uppgår till följande belopp :

2000-12-31 1999-12-31 1998-12-31

Ingående anskaffningsvärde 2 144 849 0
Inköp 2 820 921 849
Omklassificiering* 0 441 0
Försäljningar/utrangeringar -28 -67 0
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 4 936 2 144 849

Ingående avskrivningar -666 -124 0
Årets avskrivningar -1 305 -549 -124
Avskrivning försäljning/
utrangering 14 7 0
Utgående ackumulerade 
avskrivningar -1 957 -666 -124

Utgående planenligt restvärde 2 979 1 478 725
Bokfört värde 2 979 1 478 725

*Under året har lagerförda varor bokats om till inventarier till 
bokfört lagervärde.

Not 8 Kassa och bank
Beloppet är placerat med kortfristig räntebindning på 
svenskt bankkonto samt i räntebärande certifikat med K1-
rating hos svenskt bankinstitut.
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Not 9 Förändring av eget kapital

Eget kapital 2000-12-31 1999-12-31 1998-12-31

Aktiekapital

Belopp vid årets ingång 1 624 680 100
Fondemission 0 0 544
Nyemission 356 944 36
Belopp vid årets utgång 1 980 1 624 680

Överkursfond

Belopp vid årets ingång 68 360 24 620 -
Fondemission 0 0 -544
Nyemission 35 228 46 267 25 164
Emissionskostnader -1 370 -2 757 -
Optionspremier 210 230 -
Belopp vid årets utgång 102 428 68 360 24 620

Summa bundet eget kapital 
vid årets utgång 104 408 69 984 25 300

Ansamlad Förlust

Belopp vid årets ingång -35 754 -9 676 -
Årets Resultat -48 503 -26 078 -9 676
Belopp vid årets utgång -84 257 -35 754 -9 676

Under året emitterades 711.687 preferensaktier av serie 2
à nominellt 50 öre till teckningskurs 50 kr. Emissions-
kostnaderna balanserades mot överkursfonden.

Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna kostnader 
och förutbetalda intäkter 2000-12-31 1999-12-31 1998-12-31

Upplupna semesterlöner 183 59 67

Upplupna pensionskostnader 70 512 178

Upplupna kostnader, leverantörer 1 666 2 214 125

Övriga poster 180 414 363

Summa 2 099 3 199 733

Not 11 Ställda säkerheter
Utställd bankgaranti gentemot leverantör.

Solna den 23 februari 2001

Lars Spongberg

Staffan Lindstrand

Birgit Gidlund Larsson
Styrelseordförande

Lars Gustafsson 

Edvard Weitzberg 

Thomas Almesjö
Verkställande direktör

Staffan Josephson

Hugo Thelin



Aktiekapital
Efter den nyemissioner som genomfördes under 2000 (riktad företrädesemission till nuvarande aktieägare 
i juni-2000) är aktiekapitalet fördelat enligt följande:

Antal Röstvärde % Aktiekapital %

Preferensaktier serie 1 1 600 000 1 600 000 40,4 800 000 40,4
Preferensaktier serie 2 680 994 680 994 17,2 340 497 17,2
Serie B 1 679 144 1 679 144 42,4 839 572 42,4

3 960 138 3 960 138 100,0 1 980 069 100,0

Bolaget har enligt beslut vid extra bolagsstämma den 5 juni 2000 emitterat teckningsoptioner med rätt att teck-
na 60 000 aktier av serie B, varav 52 500 har getts ut, till kursen 125 kr med teckningstid fram till och med den
31 maj 2005. Vid samma bolagsstämma beslutades om ett bemyndigande till styrelsen att, längst intill nästa
ordinarie bolagsstämma, utge ytterligare teckningsoptioner med rätt att teckna 100 000 aktier av serie B, varav
0 hittills har getts ut, till beräknat marknadsvärde. Tidigare finns teckningsoptioner med rätt att teckna 190 000
aktier av serie B till kursen 100 kronor med teckningstid fram till och med den 31 december 2005 samt 36 700
teckningsoptioner emitterade med rätt att teckna 36 700 aktier av serie B till kursen 90 kronor under perioden
1 oktober 2000 –1 april 2001.

Aktieägare
De största aktieägarna 2000-12-31

Preferensaktier Preferensaktier B-aktier Ägarandel Röstandel
Serie 1 Serie 2

Health Cap* 960 000 300 000 31,8% 31,8%
Investor AB 640 000 300 000 23,7% 23,7%
Gustafsson, Lars Erik 188 449 4,8% 4,8%
Lundberg, Jon 160 775 4,1% 4,1%
Weitzberg, Eddie m familj 153 395 3,9% 3,9%
Alving, Kjell 149 240 3,8% 3,8%
Lundberg, Jan M 145 600 3,7% 3,7%
Sjunnesson & Krook AB 18 306 73 226 2,3% 2,3%
KPA Pensionsförsäkring AB 35 000 0,9% 0,9%
Skagsudde AB 7 000 28 000 0,9% 0,9%
Strömberg, Stefan 28 939 0,7% 0,7%
Karolinska Innovation AB 28 163 0,7% 0,7%
Övriga 55 688 688 357 18,7% 18,7%
Total 1 600 000 680 994 1 679 144 100,0% 100,0%

Bolaget hade per 2000-12-31 cirka 270 aktieägare.

*Health Cap består av HealthCap Kommanditbolag och HealthCap Coinvest Kommanditbolag.

Aktiekapital och ägarförhållanden



S T Y R E L S E

Birgit Gidlund Larsson
Född 1952, styrelseordförande 
sedan bolaget bildades 1997.
Birgit Gidlund Larsson är VD i konsultföretaget
Skagsudde AB. Hon har haft ledande befattningar
vid bland annat Gotakoncernen, Swedish Match
och Götaverken Arendal GVA. Aktieinnehav: 
7 200 av serie B, 1 800 aktier av serie preferens-
aktie 2, indirekt ägande via Skagsudde AB (25%
ägande) 28 000 aktier av serie B samt 7 000 aktier
av serie preferensaktie 2, via Skagsuddes pen-
sionsstiftelse 6 000 aktier av serie B samt 1 500
aktier av serie preferensaktie 2, teckningsoptioner
motsvarande antal aktier i Aerocrine AB 24 680
av serie B samt indirekt ägande via Skagsudde AB
(25 procent ägande) motsvarande 7 340 aktier 
av serie B.

Lars Spongberg
Född 1945, styrelseledamot sedan 2000.
Lars Spongberg är partner i Nordic Capital samt 
t f VD i Allgon AB. Lars har tidigare innehaft 
positionen som VD i Spectra Physics AB samt
Senior Vice President Region Asia för Autoliv.
Aktieinnehav: Teckningsoptioner motsvarande 
10 000 aktier av serie B.

Lars Gustafsson
Född 1950, styrelseledamot 
sedan bolaget bildades 1997.
En av upphovsmännen bakom Aerocrine AB,
Gustafsson är leg. läkare och professor vid
Institutionen för fysiologi och farmakologi på
Karolinska Institutet. Han har publicerat ett stort
antal artiklar inom fysiologi och miljömedicin,
och har på senare år fokuserat sin forskning kring
påvisandet av NO i utandningsluften samt meka-
nismer vid astma. Aktieinnehav: 188 449 av serie B.

Hugo Thelin
Född 1929, styrelseledamot 
sedan bolaget bildades 1997.
Hugo Thelin arbetade tidigare som teknikchef i
Kabi Pharmacia. Han har även varit vice VD för
KabiVitrum, VD för Astra Development AB och
chef för den svenska produktionen Astra AB.
Aktieinnehav: 0

Staffan Josephson
Född 1949, styrelseledamot sedan 1999.
Staffan Josephson är Senior Investment Manager
och Managing Director i Investor Growth Capital
Europe. Han har lång och gedigen erfaren-
het inom Bioteknik- och läkemedelsutveckling.
Staffan Josephson har innehaft olika ledande
forskningsbefattningar inom Pharmacia samt har
en professur i organisk kemi vid Stockholms 
universitet. Aktieinnehav: 0

Staffan Lindstrand
Född 1962, styrelseledamot sedan 1999.
Staffan Lindstrand är partner i HealthCap. Han
har arbetat sedan drygt 10 år inom investment
banking. Aktieinnehav: 0

Eddie Weitzberg
Född 1955, styrelseledamot 
sedan bolaget bildades 1997.
Eddie Weitzberg är en av upphovsmännen bakom
Aerocrine. Han är leg. läkare och docent i aneste-
siologi vid Karolinska Institutet. Eddie Weitzberg
arbetar som överläkare på avdelningen för anes-
tesi och intensivvård på Karolinska Institutet. Där
bedriver han även forskning inom NO-området.
Aktieinnehav med familj: 153 395 av serie B.

Företagsledning, styrelse och revisorer

F Ö R E T A G S L E D N I N G

Thomas Almesjö
Född 1958, VD
Anställd sedan maj 1998
Teckningsoptioner motsvarande antal 
aktier i Aerocrine: 90 000 av serie B.

Mats Carlson
Född 1953, vice VD
Anställd sedan september 1998
Teckningsoptioner motsvarande antal 
aktier i Aerocrine: 60 000 av serie B.

Michael Colérus
Född 1962, ekonomichef
Anställd sedan november 1999
Teckningsoptioner motsvarande antal 
aktier i Aerocrine: 10 000 av serie B.

Lena Kajland-Wilén
Född 1960, marknadsdirektör
Anställd sedan januari 2000
Teckningsoptioner motsvarande antal 
aktier i Aerocrine: 15 000 av serie B.

Johanna Karling
Född 1963, kvalitetschef
Anställd sedan maj 1999
Teckningsoptioner motsvarande antal 
aktier i Aerocrine: 10 000 av serie B.

Tom Sundelin
Född 1965, försäljningsdirektör
Anställd sedan november 2000
Aktieinnehav: 0

Cecilia Frostegård Sundquist
Född 1963, chef för klinisk utveckling
Anställd sedan december 2000
Aktieinnehav: 0

R E V I S O R E R

Göran Tidström 
Auktoriserad revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Hans Jönsson
Auktoriserad revisor  
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB



Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i 
Aerocrine AB (publ)
Org nr 556549-1056

Vi har granskat årsredovisningen och
bokföringen samt styrelsens och verk-
ställande direktörens förvaltning i
Aerocrine AB (publ) för år 2000. Det 
är styrelsen och verkställande direk-
tören som har ansvaret för räkenskaps-
handlingarna och förvaltningen. Vårt
ansvar är att uttala oss om årsredovis-
ningen och förvaltningen på grundval
av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med
god revisionssed i Sverige. Det innebär
att vi planerat och genomfört revisio-
nen för att i rimlig grad försäkra oss om
att årsredovisningen inte innehåller
väsentliga fel. En revision innefattar att
granska ett urval av underlagen för

belopp och annan information i räken-
skapshandlingarna. I en revision ingår
också att pröva redovisningsprinci-
perna och styrelsens och verkställande
direktörens tillämpning av dem samt att
bedöma den samlade informationen i
årsredovisningen. Som underlag till
vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi
granskat väsentliga beslut, åtgärder och
förhållanden i bolaget för att kunna
bedöma om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören är ersätt-
ningsskyldig mot bolaget. Vi har även
granskat om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören på annat
sätt har handlat i strid med aktiebo-
lagslagen, årsredovisningslagen eller

bolagsordningen. Vi anser att vår revi-
sion ger oss rimlig grund för våra utta-
landen nedan.

Årsredovisningen har upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och
ger därmed en rättvisande bild av bola-
gets resultat och ställning i enlighet
med god redovisningssed i Sverige.
Vi tillstyrker att bolagsstämman fast-
ställer resultaträkningen och balans-
räkningen, behandlar förlusten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och
beviljar styrelsens ledamöter och verk-
ställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.

Stockholm 2001-02-23

Göran Tidström 
Auktoriserad revisor

Hans Jönsson
Auktoriserad revisor 



Aerocrine innehar patent för analys av NO i utandad luft för att avgöra lungfunktion, 
för system för att mäta koncentration av NO i utandad luft 

samt för att monitorera och diagnostisera inflammation i luftvägarna. 
US patent 5 447 165, US patent 5 922 610, US patent 6 038 913, US patent 6 063 027, 

US patent 6 099 480, US patent 6 149 606, US patent 6 183 416 samt pågående patentansökningar.

Aerocrine AB Smidesvägen 10 –12, 171 41 Solna 
Tel 08 629 07 80. Fax 08 629 07 81. www.aerocrine.com


