Delårsrapport, 1 januari 2009 – 30 juni 2009
Första halvåret i sammandrag
• Nettoomsättningen uppgick till 1 553 (281) tSEK – en ökning med 453 %.
• Resultat före skatt ‐2 469 (‐3 209) tSEK – en förbättring med 740 tSEK

Verksamhetsutveckling
• Intensifierat marknadsfokus har resulterar i stark försäljningsökning
• Distributionsavtal tecknat med Flex Medical Imaging för Holland och
Belgien.
• Fler distributionsavtal under förhandling
• 15 testinstallationer genomförda på de fem största sjukhusen i Riyadh,
Saudi Arabien.
• Bolagets nyemission övertecknad.
• Listningen på AktieTorget genomförd.
Vd kommentar
Bolaget har under de första två kvartalen arbetat med att bearbeta kunder på de marknader som vi
har initialt prioriterat (Norden, Storbritannien, Spanien, Kanada, Kuwait och Saudi Arabien).
Mottagandet har varit mycket positivt och vi har under perioden sålt en rad licenser samt även
genomfört ett 40‐tal testinstallationer som utvärderas av kunder och potentiellt ger en försäljning
under andra hälften av 2009. Vi ser positivt på utvecklingen de kommande månaderna och har även
startat diskussioner i andra regioner för mer omfattande distributionsavtal främst för de asiatiska
marknaderna.
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Händelser efter periodens utgång
EXINI’s nyemission om 10 miljoner övertecknades och antalet aktieägare överstiger nu 200.
Registreringen av Bolagets nyemission skedde under juli månad och balansräkningen per 30 juni
återspeglar således inte detta.
Nyemissionen och ägarspridningen har lagt grunden för en mer offensiv fas i Bolagets utveckling.
Första handelsdagen för Bolagets aktie var den 10 augusti och kursutvecklingen har varit positiv.
Bolaget hade före den nyligen avslutade nyemissionen 37 864 600 aktier och har nu efter
registreringen av de nya aktierna efter perioden utgång totalt 44 114 600 aktier.
EXINI ligger redan i framkanten inom utveckling av diagnostiska verktyg och kommer i och med
kapitaltillskottet att kunna öka tempot i den internationella expansionen. EXINI har också under
perioden anställt Carl‐Erik Westervall som marknads‐ och försäljningschef som har med sig många år
av erfarenhet från branschen, senast som VD och försäljningschef på GE Healthcare inom
affärsområdet Diagnostiska läkemedel.

Finansiell information
Första halvåret 2009
EXINI omsatte under första halvåret 2009 1 553 tSEK. Omsättningen skall jämföras med de ca 281
tSEK som Bolaget omsatte under motsvarande period förra året. Den starka försäljningsökningen
under första halvåret är ett resultat av den kundbearbetning som har gjorts på en rad marknader i
Europa och Mellanöstern. De högre kostnaderna är främst relaterade till den intensifierade
marknadsbearbetningen innebärande ökade kostnader för resor och mässor 323 (208) tSEK, vilket i
sin tur resulterat i den ökade omsättningen. Även kostnaderna för stärkande av produktportföljen,
såsom konsultarvoden och patentarbete, har ökat och uppgick till 588 (149) tSEK. Periodens resultat
uppgick under första halvåret till ‐2 469 (‐3 209) tSEK.
I mars lanserades Bolagets tredje produkt, EXINI bone™, som är en produkt för diagnos av
skelettmetastaser. Intresset för EXINI bone™ har varit stort och vi har flera kunder som för
närvarande utvärderar produkten. Med denna produkt har EXINI nu tre CE godkända produkter till
försäljning, EXINI heart™, EXINI brain™ och EXINI bone™.
Andra kvartalet 2009
EXINI’s intäkter uppgick under det andra kvartalet i räkenskapsåret 2009, till 951 (120) tSEK.
Kostnaderna, som hänför sig till Bolagets administration, främst marknads‐ och utvecklingskostnader,
uppgick för samma period till knappt 2 485 (1 790) tSEK. Resultatet, före skatt, uppgick därmed till
drygt ‐1 263 (‐1 375) tSEK. Förbättringen i resultatet under Q2‐2009 är främst från den ökade
försäljningen av licenser på marknaderna.
Avskrivningar
Vi har under första halvåret gjort avskrivningar på aktiverade utvecklingskostnader i enlighet med
den försäljning som sker på våra produkter. Detta påverkar resultatet med ‐170 (0) tSEK för första
halvåret, men inte kassaflödet.
Framtida utveckling
Bolaget håller för närvarande på med utvecklingen av en mjukvara för diagnostik av Parkinsons
sjukdom och räknar med att lansera denna i länder som accepterar CE godkännande under slutet av
Q4‐2009. Bolaget har även startat viss utveckling inom områdena PET/CT, men dessa produkter
kommer inte att lanseras före andra hälften av 2010.
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Principer för rapportens upprättande
Kvartalsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor.
Nästkommande rapporter
EXINI upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte. Kommande rapporter
under räkenskapsår 2009 är planerade att offentliggöras som följer:
Delårsrapport, 1 januari 2009 – 30 september 2009:

4 november 2009

Insynspersoners handel med aktien
Efter periodens utgång har följande insynspersoner direkt via bolag eller närstående tecknat aktier i
den nyligen avslutade nyemissionen: Fredrik Herslow, Bo Håkansson, Marcus Pramgård, Jan Persson
och Hans Göran Arlock.
Malmö 2009‐09‐01
Styrelsen
För mer information kontakta: VD Jörgen Peterson, info@exini.com
046 – 286 54 25 alt. 070 – 400 79 68
EXINI Diagnostics AB
EXINI Diagnostics AB erbjuder kvalificerade lösningar för medicinskt beslutsstöd till sjukhus över hela
världen. Systemet bygger på artificiell intelligens och kan på egen hand tolka röntgenbilder och ge
diagnosförslag. På så sätt används systemet som ett beslutsstöd för att ge den diagnosticerande
läkaren en s.k. second opinion. EXINI arbetar med produkter för diagnos av kranskärlssjukdom,
cancermetastaser, demens och Parkinsons sjukdom. EXINI grundades 1999 av professor Lars
Edenbrandt och finns på Ideon Science Park i Lund. Bolaget är listat på Aktietorget sedan augusti
2009. Största ägare är Bo Håkansson, riskkapitalbolaget Augmenta Venture Partner och företagets
grundare.
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BALANSRÄKNING
(tSEK)
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Anläggningstillgångar
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Kortfristiga fordringar
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TILLGÅNGAR

Kassa och Bank
SUMMA TILLGÅNGAR
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KASSAFLÖDESANALYSER
(tSEK)
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
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Finansieringsverksamhet
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Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut
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