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Styrelsen och verkställande direktören för AcouSort AB avger härmed bokslutskommuniké för räkenskapsåret 
2016. 
 
Med ”Bolaget” eller ”AcouSort” avses AcouSort AB (publ) med organisationsnummer 556824–1037. 
 

Sammanfattning av bokslutskommuniké 
Tolv månader (2016-01-01 – 2016-12-31) 

 Intäkterna uppgick till 2 722 (1 575) KSEK. 

 Resultatet före skatt uppgick till -830 (-298) KSEK. 

 Resultatet per aktie* uppgick till -0,11 (-0,56) SEK. 

 Soliditeten** uppgick per den 31 december 2016 till 83 (30) procent. 
 
Fjärde kvartalet (2016-10-01 – 2016-12-31) 

 Intäkterna uppgick till 999 (267) KSEK. 

 Resultatet före skatt uppgick till -881 (-235) KSEK. 

 Resultatet per aktie* uppgick till -0,12 (-0,43) SEK. 
 
* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 7 512 500 aktier. Bolaget har 5 512 500 aktier registrerade per 2016-
12-31. Hänsyn har dock tagits till den nyemission som beslutades 2016 och som inbetalades i januari 2017 om 2 000 000 
nyemitterade aktier varför resultat per aktie har dividerats med 7 512 500 aktier.  
Vid samma period föregående år hade Bolaget 5 000 aktier. Hänsyn har dock tagits till den splitt (100:1) som 
genomfördes 2016 varför periodens resultat föregående år har dividerats med 500 000 aktier. 
 
** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. 
 
Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år. 

 

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 
 Genomförande av fas 3-teknikutvecklingsprojekt gällande blod/plasmaseparation med första OEM-kunden. 

Resultatet som kommer under kvartal 4, blir underlag för planläggning av en fas 4-studie som förväntas påbörjas 
under kvartal 1, 2017. 
 

 I september undertecknades även ett avtal med ytterligare en potentiell OEM-kund om genomförande av en fas 1 
feasibility-studie. 
 

 Färdigställande av AcouTrap version 2.1, vilken är den första kommersiella versionen av AcouTrap. 
 

 AcouSorts styrelse fattar beslut om att göra AcouSort till publikt bolag och notera Bolagets aktier på AktieTorget. 
 

 Under september genomförde Bolaget en nyemission som ökade aktiekapitalet med 490 000 SEK. 

 

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 
 Försäljning av det första kommersiella AcouTrap-systemet till ett stort bolag inom Life Science. 

 

 Bolaget erhöll den 21 november 2016 godkännande för notering på AktieTorget. 
 

 AcouSorts memorandum inför noteringen på AktieTorget publiceras. Den 22 november inleddes teckningstiden för 
Bolagets nyemission inför notering. 

 

 Den 6 december avslutades teckningstiden för AcouSorts nyemission. Nyemissionen tecknades till cirka 695 % och 
tillförde Bolaget cirka 11 MSEK före emissionskostnader.    

 

 AcouSort har, från ett stort antal sökande, blivit utvalda att representera på SLAS20171 Innovation AveNEW 
Program i Washington DC i februari 2017. 
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Väsentliga händelser efter periodens utgång 
 Den 9 januari 2017 noterades AcouSorts aktier på AktieTorget. 

 

 Den 24 januari 2017 publicerade Bolaget ett pressmeddelande med en statusrapport om pågående aktiviteter. 

AcouSorts två pågående samarbetsprojekt löper enligt tidigare kommunicerad plan. Planen för ett tredje 

samarbetsprojekt avseende separation av blodplasma är färdigställd, men projektstarten är flyttad från Q4 2016 

till Q1 2017. En ny version av cellinfångningsplattformen AcouTrap är färdigställd och kommer presenteras på flera 

större internationella konferenser under våren. 

 

 Den 17 februari 2017 meddelade AcouSort att Bolaget har erhållit Notice of Allowance avseende ansökan om patent 

i USA och gav samtidigt en uppdatering kring Europapatentet, vilken är godkänd och validerad i ett antal strategiskt 

relevanta länder. 

 

 AcouSort meddelade den 27 februari 2017 att Bolaget, som ett led i satsningen på kommersialisering och 

försäljning, har anställt Lars Damgaard Løjkner som marknads- och försäljningschef. 
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VD Torsten Freltoft har ordet 
Ett händelserikt 2016 för AcouSort har nu avslutats och jag vill ta tillfället i akt att kommentera 

några av de viktigaste händelserna under 2016 och även vad som hänt i Bolaget efter 

årsskiftet. 

 

Under 2016 valde vi att ta steget till att notera AcouSort på AktieTorget och i samband med 

detta genomföra en nyemission om cirka 11 MSEK. Bakgrunden till varför vi valde att ta detta 

steg var den omfattande kommersialiserings- och utvecklingsplan vi sjösatt med anledning av 

vår målsättning att driva Bolaget mot kliniska tillämpningar. Denna plan innefattar bland 

annat utvecklingen av den första OEM-modulen fram till lansering, vidareutveckling av våra 

befintliga produkter och upprättandet av strategiska partnerskap med större aktörer inom 

Life Science-branschen. Vi tror att dessa aktiviteter kommer att leda till en mycket god utveckling av Bolaget och därmed 

också driva Bolaget till ett positivt kassaflöde och lönsamhet som kan leverera avkastning till aktieägarna under 2018. 

Nyemissionen avslutades den 6 december och tecknades till cirka 695 procent. Det är glädjande att se det stora intresse som 

finns för AcouSort och det vi arbetar med – att sortera celler med ultraljud – och genom likviden vi tillförts från nyemissionen 

kommer vi att kunna fortsätta arbetet med implementeringen av våra utvecklings- och kommersialiseringsplaner. Aktien i 

AcouSort noterades därefter den 9 januari 2017 och aktien har, enligt oss, tagits väl emot av marknaden under tiden efter 

noteringen. 

 

I januari 2017 publicerade vi en statusuppdatering om de pågående aktiviteterna i AcouSort. Våra pågående OEM-projekt 

utvecklas väl och vi har uppnått ett antal viktiga milstolpar och faser i projekten och vi förväntar oss en fortsatt god utveckling 

i projekten under 2017. Försäljningen av våra forskningsinstrument har inletts och vi kunde under Q4 2016 leverera en 

AcouTrap 2.1 till ett stort internationellt Life Science-bolag – en viktig milstolpe som enligt vår bedömning har potential att 

ge goda synergieffekter i form av ökad medvetenhet på marknaden om vår teknologi. För att ytterligare marknadsföra 

AcouSort och våra produkter avser vi dessutom delta på ett antal stora internationella branschkonferenser, vilket enligt vår 

bedömning ytterligare kan öka marknadens medvetenhet om vår teknologi och som dessutom kommer ge oss en första 

möjlighet att marknadsföra våra produkter till en internationell publik. 

 

I februari 2017 kunde vi ge en uppdatering om AcouSorts patentportfölj eftersom vi erhållit ett amerikanskt Notice of 

Allowance samt ett godkänt och validerat patent i ett antal strategiskt relevanta europeiska länder. Det är glädjande att vi nu 

har erhållit Notice of Allowance för vår amerikanska patentansökan samt godkänt europeiskt patent avseende vår teknik för 

2D-fokusering. Detta kan bli en central teknologi för våra framtida produkter och med ett godkänt patent stärks våra framtida 

potentiella affärsmöjligheter. Notice of Allowance-beslutet och det europeiska patentet innebär en tydlig värdeökning av vår 

IR-portfölj. 

 

Den 27 februari 2017 hade vi glädjen att kunna meddela att vi anställt Lars Damgaard Løjkner som marknads- och 

försäljningschef. Han har i många år arbetat internationellt med försäljning och kundrelationer inom life science, en 

erfarenhet som blir högst relevant i hans nya roll på AcouSort. Denna anställning är ett led i våra kommersialiseringsplaner 

och vi tror att Damgaard Løjkner, med sitt kontaktnät och sina erfarenheter, kan skapa goda affärsmöjligheter för AcouSort. 

 

Slutligen vill jag rikta ett tack till alla som valt att investera i AcouSort och hoppas på ett fortsatt förtroende från alla våra 

ägare under 2017! 

 

Torsten Freltoft - VD, AcouSort AB 
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Om AcouSort 
Två av de vanligaste dödsorsakerna i världen är cancer och sepsis (blodförgiftning). Bara i USA dör över 250 000 människor 

årligen till följd av sepsis och över 500 000 i cancer. Dödssiffrorna i de båda sjukdomarna förväntas dessutom öka i framtiden, 

mot bakgrund av bland annat en ökande medellivslängd hos befolkningen samt en ökad resistens mot antibiotika hos de 

bakterier som orsakar sepsis. Behandlingar finns tillgängliga för båda dessa typer av sjukdomar men måste sättas in i ett 

mycket tidigt skede i sjukdomsförloppet för att öka chanserna för överlevnad och återhämtning. Noggranna bioanalyser av 

patientens blod måste dessutom utföras för att kunna ge rätt form av behandling. Problemet med detta är att dagens 

metoder för att förbereda patientens blodprov för bioanalys är tidskrävande och missar många av de celler och bakterier 

man vill hitta. I värsta fall kan processen med att förbereda patientens blod för bioanalys vara så utdragen att dödsfall sker 

som hade kunnat undvikas om analysprocessen varit mer tidseffektiv. Det finns alltså ett behov av nya och innovativa 

metoder för att kunna behandla och förbereda blodprover för att på så sätt kunna bidra till att minska antalet offer för cancer 

och sepsis, men även många andra sjukdomar som kräver bioanalys av blod vid diagnosticering och behandling. 

 

AcouSort är ett teknikföretag baserat i Lund, inriktat mot att utveckla instrument för cell- och partikelseparation. Bolaget 

bygger sina produkter på en teknik som kallas akustofores, som är ett sätt att särskilja partiklar i en vätska med hjälp av 

ultraljudsvågor och hur partiklarna, på grund av deras fysikaliska egenskaper, reagerar när de blir utsatta för dessa 

ultraljudsvågor. Tekniken har ett antal potentiella tillämpningsområden och ett av dem är just förberedelse av blodprover för 

bioanalys. Vetenskapen som AcouSort baserar sin teknik på härstammar till stor del från den forskning som utförs av 

forskargruppen ledd av professor Thomas Laurell vid Lunds universitet. Laurell, som även är styrelseledamot i Bolaget, har 

forskat om akustofores och dess tillämpningar i över 15 år och har publicerat över 230 vetenskapliga artiklar i sin 

forskningskarriär. Forskningsresultaten bygger på en sammanlagd forskningsbudget på över 120 MSEK sedan 2009 och 

forskargruppen har under denna tid publicerat cirka 60 vetenskapliga artiklar inom ämnet akustofluidik. 

 

Koncernförhållande 
AcouSort ingår inte i någon koncern och har inte några aktieinnehav. 

 

Verksamhetsrelaterade risker och osäkerhetsfaktorer 
De risker och osäkerhetsfaktorer som AcouSorts verksamhet exponeras för är sammanfattningsvis relaterade till bland annat 

konkurrens, teknologiutveckling, marknadsförhållanden, kapitalbehov, valutor och räntor. Under innevarande period har inga 

väsentliga förändringar avseende risk- eller osäkerhetsfaktorer inträffat. För mer detaljerad redovisning av risker och 

osäkerhetsfaktorer hänvisas till tidigare publicerat memorandum, offentliggjort i november 2016. 

 

Aktien 
AcouSorts aktie noterades på AktieTorget den 9 januari 2017. Aktiens kortnamn är ACOU och ISIN-kod är SE0009189608. 

AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget 

driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad. Per den 31 december 2016 uppgick antalet aktier i 

AcouSort AB till 5 512 500 stycken. Bolaget har ett aktieslag. Varje aktie ger en (1) röst per aktie och medför lika rätt till andel 

i Bolagets tillgångar och resultat. 
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Utveckling i siffror under 2016 

Omsättning 

Under räkenskapsåret 2016 har AcouSort haft en nettoomsättning på 2 722 (1 575) KSEK som utgjordes både av produkter 

och tjänster. Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 999 (267) KSEK.   

 

Resultat 

Årets rörelseresultat för Bolagets uppgick till -643 (-295) KSEK och för fjärde kvartalet till -694 (-235) KSEK. Övriga externa 

kostnader, vilken till betydande del består av konsultkostnader, uppgick per 2016-12-31 till -2 927 (-1 351) KSEK och för fjärde 

kvartalet till -1 559 (-425) KSEK. Personalkostnaderna uppgick för räkenskapsåret till -438 (-519) KSEK och för fjärde kvartalet 

till -134 (-77) KSEK. 

 

Finansiell ställning 

Den 31 december 2016 uppgick Bolagets soliditet till 83 (30) procent. Eget kapital uppgick till 9 955 KSEK jämfört med 79 KSEK 

vid samma tidpunkt föregående år. Per den 31 december 2016 uppgick AcouSorts likvida medel till 461 (95) KSEK. Totala 

tillgångar för Bolaget uppgick den 31 december 2016 till 12 039 KSEK jämfört med 261 KSEK föregående år. 

 

Kassaflöde och investeringar 

Bolagets kassaflöde för räkenskapsåret 2016 uppgick till 366 (-757) KSEK. Bolaget har inte redovisat några investeringar som 

anläggningstillgångar eftersom Bolagets patentkostnader har kostnadsförts löpande.   

 

 

Förslag till disposition av AcouSorts resultat 
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen aktieutdelning lämnas för räkenskapsåret  

2016-01-01 – 2016-12-31.  

 

Årsstämma och årsredovisningens tillgänglighet 
Årsstämma kommer att hållas i Lund den 16 juni 2017. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig för nedladdning på 

Bolagets hemsida (www.acousort.com) senast i samband med offentliggörande av kallelse till årsstämma. 

 

Kommande finansiella rapporter 
Delårsrapport 1 2017 2017-05-15 

Halvårsrapport, 2017 2017-08-25 

Delårsrapport 3, 2017 2017-11-24 

 

Granskning av revisor 
Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor. 

 

Principer för bokslutskommunikéns upprättande 
Bokslutskommunikén har upprättats enligt Bokföringsnämndens Allmänna Råd 2012:1 Årsredovisning och 

koncernredovisning (”K3”) och Årsredovisningslagen. 
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Bolagets resultaträkning i sammandrag 

 
 
(KSEK)         Kvartal 4                 Helår   

  2016-10-01 2015-10-01 2016-01-01 2015-01-01  

 Not  2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31  

        

Rörelsens intäkter        

Nettoomsättning   999 267 2 722 1 575  

Övriga intäkter   - - - -  

Summa intäkter   999 267 2 722 1 575  
        

Rörelsens kostnader        

Övriga externa kostnader   -1 559 -425 -2 927 -1 351  
Personalkostnader   -134 -77 -438 -519  

Övriga rörelsekostnader   - - - -  

Rörelseresultat   -694 -235 -643 -295  
        

Resultat från finansiella poster        

Finansiella intäkter   - 1 - 1  

Finansiella kostnader   -187 -1 -187 -4  

Resultat före skatt   -881 -235  -830 -298   
        

Förändring periodiseringsfond   - 19 - 19  

        

Skatt på årets resultat   - - - -  

Periodens resultat   -881 -216 -830 -279  

        

Resultat per aktie, SEK 4  -0,12 -0,43 -0,11 -0,56  

 
 
  



 

7 
 

Bolagets balansräkning i sammandrag 

 
 
(KSEK) Not 2016-12-31 2015-12-31 
 

   TILLGÅNGAR    

Tecknat men ej inbetalt kapital  11 000 - 

Anläggningstillgångar    

Immateriella anläggningstillgångar  - - 
Materiella anläggningstillgångar  - - 
 

   
Anläggningstillgångar sammanlagt 
 

 
- - 

 
   

Omsättningstillgångar    
Lager  55 - 
Kundfordringar   299 77 
Skattefordringar  53 - 
Övriga fordringar  167 89 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  4 - 
Likvida medel  461 95 
 

   
Omsättningstillgångar sammanlagt  1 039 261 
 

   
SUMMA TILLGÅNGAR  12 039 261 

 
 
 

(KSEK) Not 2016-12-31 2015-12-31 
 

   EGET KAPITAL OCH SKULDER    
Eget kapital    
Aktiekapital  551 50 
Ej registrerat aktiekapital  200 - 
Överkursfond  10 005 - 
Balanserat resultat  29 308 
Periodens resultat  -830 -279 
 

   
Eget kapital sammanlagt  9 955 79 
 

    
   

 
Kortfristiga skulder 

   

Leverantörsskulder  379 106 
Övriga skulder  42 6 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  1 663 70 

Kortfristiga skulder sammanlagt  2 084 182 
 

   
Summa skulder  2 084 182 
 

   
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  12 039 261 
    
Ställda säkerheter  Inga Inga 
Ansvarsförbindelser  Inga Inga 
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Bolagets kassaflödesanalys i sammandrag 

 
 

(KSEK)  Kvartal 4                 Helår  

  2016-10-01 2015-10-01 2016-01-01 2015-01-01  

  2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31  

Den löpande verksamheten       

Rörelseresultat  -694 -235 -643 -295  

Avskrivningar  - - - -  

Finansiella intäkter  - 1 - 1  

Finansiella kostnader  - -1 - -4  

Betald skatt  - -13 - -13  

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring i rörelsekapital 

 -694 -248 -643 -311 
 

       

       

Förändring i rörelsekapital       

Ökning/minskning fordringar  551 85  -412 -98   

Ökning/minskning av kortfristiga skulder  11 5 841 -348  

Förändring i rörelsekapital  562 90 429 -446  

       

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -132 -158 -214 -757  

       

Investeringsverksamhet       

Förvärv/avyttring av anläggningstillgångar  - - - -  

Förvärv/avyttring av immateriella tillgångar  - - - -  

Kassaflöde från investeringsverksamheten  - - - -  

       

Finansieringsverksamhet       

Nyemission  - - 580 -  

Ökning/minskning långfristiga skulder  - - - -  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  - - 580 -  

       

Förändring av likvida medel  -132 -158 366 -757  

Likvida medel vid periodens början  593 253 95 852  

Likvida medel vid periodens slut  461 95 461 95  

 
 
 
Förändring av Bolagets eget kapital 

(KSEK) Aktiekapital  Överkursfond Balanserat 
resultat  

Periodens 
resultat 

Totalt 

      
Ingående balans 1 januari 2015 50 - 199 108 357 

Omföring föregående års resultat - - 108 -108 - 

Årets resultat - - - -279 -279 

Eget kapital 31 december 2015  50  - 307 -279 79 
      

Ingående balans 1 januari 2016 50 - 307 -279 79 

Omföring föregående års resultat - - -279 279 - 

Nyemission 501 79 - - 580 

Ej registrerad nyemission 200 9 926 - - 10 126 

Periodens resultat - - - -830 -830 

Eget kapital 31 december 2016 751 10 005 29 -830 9 955 
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NOTER 

 
Not 1 Allmän information 

 
AcouSort AB, org. nr 556824-1037 har sitt säte i Lund, Sverige.  

AcouSort AB:s bokslutskommuniké för perioden januari – december 2016 har godkänts för publicering enligt styrelsebeslut 
den 27 februari 2017.  
Samtliga belopp redovisas i tusentals kronor (KSEK) om inte annat anges. Uppgifterna inom parentes avser föregående period. 
 
 
 

Not 2 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper 
 

 Grund för rapporternas upprättande 
Bolaget har upprättat sin redovisning enligt BFNAR 2012:1 (K3). De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpas när 
denna bokslutskommuniké upprättats anges nedan. Dessa principer har tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om 
inte annat anges. 

 

Övergång till BFNAR 2012:1 (K3) från tidigare tillämpning enligt BFNAR 2008:1 (K2) 
Denna rapport är bolagets andra rapport som upprättas enligt BFNAR 2012:1 (K3). I samband med upprättandet av denna 
bokslutskommuniké har AcouSort gjort en genomgång av potentiella skillnader i redovisningsprinciper med tidpunkt för 
övergång per den 1 januari 2015 och funnit att det inte föreligger några skillnader som föranlett justering i denna finansiella 
rapport. 
 

 
 Redovisningsprinciper, ändringar i redovisningsprinciper och upplysningar 

Tjänsteuppdrag  

Huvudreglerna för intäktsredovisning av tjänste- och entreprenaduppdrag är att för uppdrag på löpande räkning innebär 
detta att intäkten ska redovisas i takt med att arbete utförs och material levereras eller förbrukas. För uppdrag till fast pris 
innebär det att intäkten ska redovisas enligt principerna för successiv vinstavräkning. I en juridisk person som tillämpar K3 är, 
förutom huvudreglerna, även alternativregeln för uppdrag till fast pris tillåten. Denna metod innebär att intäkten kan 
redovisas när uppdraget är väsentligen fullgjort (färdigställandemetoden). Alternativregeln för uppdrag på löpande räkning 
(faktureringsmetoden) är inte tillåten. AcouSort AB följer principerna enligt huvudregeln för intäktsredovisning av tjänste- 
och entreprenaduppdrag på löpande räkning.  

För tjänsteuppdrag till fast pris redovisar AcouSort AB de inkomster och utgifter som är hänförliga till ett utfört tjänsteuppdrag 
som intäkt respektive kostnad i förhållande till uppdragets färdigställandegrad på balansdagen (successiv vinstavräkning). Ett 
uppdrags färdigställandegrad bestäms genom att nedlagda utgifter på balansdagen jämförs med beräknade totala utgifter. I 
de fall utfallet av ett uppdrag inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, redovisas intäkter endast i den utsträckning som 
motsvaras av de uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt kommer att ersättas av beställaren. En befarad förlust på ett 
uppdrag redovisas omgående som kostnad.  

Kortfristiga ersättningar  

Kortfristiga ersättningar i Bolaget utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester, betald sjukfrånvaro, sjukvård och bonus. 
Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut 
en ersättning.  

Immateriella tillgångar  

Principval ska göras för internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar. Tillämpning sker enligt 
kostnadsföringsmodellen eller aktiveringsmodellen. Vald modell ska tillämpas konsekvent för samtliga internt upparbetade 
anläggningstillgångar. AcouSort AB följer principen att kostnadsföra utgifter för internt upparbetade anläggningstillgångar 
löpande. 
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Kundfordringar och övriga fordringar  

Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter 
balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter 
avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från 
marknadsräntan och har en löptid överstigande 12 månader, redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen 
redovisas som ränteintäkt i resultaträkningen.  

Statligt stöd 

Statligt stöd redovisas när det finns rimlig säkerhet att stödet kommer erhållas och att företaget kommer uppfylla alla därmed 
sammanhängande villkor. Statligt stöd so hänför sig till förväntade kostnader redovisas som förutbetalda intäkter. Stödet 
intäktsförs i den period då de kostnader uppkommer som det statliga stödet är avsett att kompensera. 

 
 

Not 3 Viktiga uppskattningar och bedömningar  

Upplysning ska lämnas om antaganden om framtiden och andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar på balansdagen 
som innebär en betydande risk för en väsentlig justering av de redovisade värdena för tillgångar och skulder framgent. Om 
så är fallet ska upplysning lämnas om tillgångarnas och skuldernas karaktär och deras redovisade värde på balansdagen.  

I dagsläget har inte Bolaget några Immateriella anläggningstillgångar, vilka framför allt är de tillgångar som kan innehålla 
osäkerhet i uppskattning och bedömning.  Bolagets redovisade tillgångar och skulder anses vid rapporttillfället inte behäftade 
med någon osäkerhet.  

 

 
Not 4 Resultat per aktie 

 

 

Bolaget har 5 512 500 aktier registrerade per 2016-12-31. Hänsyn har dock tagits till den nyemission som beslutades 
2016 och som inbetalades i januari 2017 om 2 000 000 nyemitterade aktier varför resultat per aktie har dividerats 
med 7 512 500 aktier.  
 
Vid samma period föregående år hade Bolaget 5 000 aktier utfärdade. Hänsyn har dock tagits till den splitt (100:1) 
som genomfördes 2016 varför periodens resultat föregående år har dividerats med 500 000 aktier. 
 
Resultatet per aktie uppgick 2016-12-31 till -0,11 (-0,56) SEK. 

 

 

 

 
Not 5 Transaktioner med närstående 

 
Nedan presenteras transaktioner med närstående, som bedöms ske på marknadsmässiga grunder, som påverkat periodens 
resultat. 

 2016-01-01 2015-01-01 

(KSEK) 2016-12-31 2015-12-31 

Freltec Aps (ägs av Torsten Freltoft, CEO) 673 490 

Summa transaktioner närstående 673 490 
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Not 6 Väsentliga händelser efter periodens utgång 
 

 Den 9 januari 2017 noterades AcouSorts aktier på AktieTorget. 

 

 Den 24 januari 2017 publicerade Bolaget ett pressmeddelande med en statusrapport om pågående aktiviteter. 

AcouSorts två pågående samarbetsprojekt löper enligt tidigare kommunicerad plan. Planen för ett tredje 

samarbetsprojekt avseende separation av blodplasma är färdigställd, men projektstarten är flyttad från Q4 2016 

till Q1 2017. En ny version av cellinfångningsplattformen AcouTrap är färdigställd och kommer presenteras på flera 

större internationella konferenser under våren. 

 

 Den 17 februari 2017 meddelade AcouSort att Bolaget har erhållit Notice of Allowance avseende ansökan om patent 

i USA och gav samtidigt en uppdatering kring Europapatentet, vilken är godkänd och validerad i ett antal strategiskt 

relevanta länder. 

 

 AcouSort meddelade den 27 februari 2017 att Bolaget, som ett led i satsningen på kommersialisering och 

försäljning, har anställt Lars Damgaard Løjkner som marknads- och försäljningschef. 
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___________________   ___________________ 
Martin Linde    Thomas Laurell   
Styrelsens ordförande   Styrelseledamot   
 
 
___________________   ___________________ 
Stefan Scheding    Annelie Sylvén Troedsson 
Styrelseledamot    Styrelseledamot 

 
 
 
___________________ 
Torsten Freltoft 
Verkställande direktör 

 
 
 
 

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att bokslutskommunikén ger en rättvisande bild av 

Bolagets verksamhet. 

 

Lund, den 28 februari 2017 

AcouSort AB 

Styrelsen och verkställande direktören 

 
    
För ytterligare information kontakta:  
Torsten Freltoft, vd 
Telefon: +45 20 450 854 
E-post: torsten.freltoft@AcouSort.com 
Hemsida: www.AcouSort.com 
Adress: BMC, 221 84 Lund 
 
Denna information är sådan information som AcouSort AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående 

kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2017.  
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