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BAKGRUND OCH MOTIV

Dignitanas skalpkylningsprodukten DigniCap, som motverkar cytostatikarelaterat håravfall, har funnits på 
marknaden i nära ett decennium och har under årens lopp framgångsrikt behandlat tusentals patienter värl-
den över. Det är dock först efter en omstart av verksamheten 2007, då Dignitanas organisation förnyades, 
som utvecklingen tog fart på allvar genom att ett internationellt försäljningsnätverk knöts till Bolaget i kom-
bination med att den nya generationens DigniCap-system togs fram.

Under 2009 tog den internationella försäljningen fart på allvar och det globala distributörsnätverket expande-
rades kraftigt. Samma år listades Bolaget på AktieTorget.

2010 blev ett år som fokuserades på lansering av den nya generationen DigniCap, samtidigt som Bolaget 
fortsatte att knyta till sig strategiska partners. Kliniska studier initierades i USA på University of California, 
San Francisco efter godkännande av FDA. Bolaget genomförde även en nyemission av aktier och tecknings-
optioner som totalt tillförde Bolaget 29,5 MSEK brutto under 2010. Under året bildades även dotterbolaget 
BrainCool AB för att driva Bolagets fortsatta utvecklingsarbete med fokus på skalpkylning för stroke- och 
hjärtstoppspatienter.

2011 har hittills varit ett framgångsrikt år, med det i juni tecknade partneravtalet med Konica Minolta Medical 
& Graphic för distribution av DigniCap i Japan, Kina och Indien som kronan på verket. Utöver detta har Bola-
get under året erhållit order från bl.a. Danmark, Grekland, Mexiko och Chile, samt fått patent för den nya ge-
nerationens DigniCap beviljade av den europeiska patentorganisationen EPO och det kinesiska patentverket.

Mot denna bakgrund har styrelsen för Dignitana beslutat om en listning av Bolagets aktier på First North, 
vilket bedöms bidra till ett ökat intresse för aktien och Bolaget bland nya grupper av investerare, media och 
andra intressenter samt ge bättre förutsättningar för framtida kapitalanskaffningar. Listningen på First North 
bedöms därmed sammantaget underlätta Dignitanas fortsatta utveckling och expansion. Första dag för han-
del med Bolagets aktier på First North är den 1 december 2011.

Styrelsen för Dignitana är ansvarig för informationen i föreliggande Bolagsbeskrivning, vilken har upprättats 
med anledning av ansökan om upptagande till handel i Dignitanas aktier på First North. Härmed försäkras 
att, till vår kännedom, uppgifterna i denna Bolagsbeskrivning är riktiga och överensstämmer med faktiska 
förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.

 

Lund den 30 november 2011
Dignitana AB (publ)

Styrelsen

B A K G R U N D  O C H  M O T I V
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VERKSAMHETSBESKRIVNING

V E R K S A M H E T S B E S K R I V N I N G

AFFÄRSIDÉ
Dignitanas affärsidé är att utveckla, tillverka och 
marknadsföra ett tekniskt framstående medicinskt 
hjälpmedel som primärt skall användas som skalp-
kylningssystem vid cytostatikabehandling i syfte att 
eliminera eller kraftigt reducera håravfall.

MÅL
Inom onkologi är Dignitanas mål att etablera Digni-
Cap som marknadsledare och de facto standard i 
världen inom skalpkylning, för att motverka håravfall 
vid kemoterapi.

Dignitanas målsättning är att vara marknadsledande 
inte bara inom hårbevarande skalpkylning utan inom 
hela området medicinsk kylning. Bolaget bedriver 
därför en kontinuerlig utveckling av DigniCap-syste-
met för att finna nya produkter och användningsom-
råden.

VISION
Dignitanas vision är att etablera Bolaget som mark-
nadsledare inom hela området medicinsk kylning.

AFFÄRSMODELL
Dignitanas affärsmodell innebär att Bolaget, genom 
egen försäljning och försäljning genom distributörer 
och återförsäljare, säljer det egenutvecklade skalp-
kylningssystemet DigniCap, reservdelar till systemet, 
förbrukningsartiklar (så som kylvätska och sensorer) 
samt service av systemet. I Skandinavien, England 
samt Tyskland hanteras all försäljning genom Bola-
gets organisation, vilket möjliggör högre marginaler 
för Bolaget. På övriga marknader, så som övriga 
Europa och Asien, använder sig Dignitana av distri-
butörer för försäljning då detta är det mest effektiva 
sättet att distribuera DigniCap-systemet på dessa 
marknader, även om Bolagets marginaler av förklar-
liga skäl påverkas.

Under 2008 utvecklades en ny version av DigniCap-
systemet. Den nya versionen gör det möjligt för 
Bolaget att ta betalt per behandling, av slutkunden 
- genom ett så kallat DigniCard. Det första DigniCap-
systemet med ett aktivt DigniCard togs i bruk under 
januari 2010.

OM CYTOSTATIKABEHANDLING 
Cytostatika används huvudsakligen som behandling 
av olika cancersjukdomar. Syftet med en cytostati-
kabehandling vid cancer är att slå ut cancertumörer 
i kroppen som inte kirurgiska ingrepp eller strålbe-
handling kan avlägsna. Cytostatika ges till patienter 
antingen direkt i blodet (intravenöst), vilket är det 
vanligaste förfarandet, eller genom injektion, som 
dropp eller i tablettform. Cytostatika sprids sedan 
i kroppen via blodbanan och påverkar alla celler i 
kroppen som ofta delar sig, däribland både kända 
och icke identifierade tumörceller.

En patient kan få cytostatikabehandling både före 
och efter ett kirurgiskt ingrepp, som komplement 
till strålbehandling eller som enskild behandling. 
Beroende på vilken typ av cancer som skall behand-
las samt hur långt sjukdomen är utvecklad kan en 
cytostatikabehandling ha olika syften. En kurativ 
behandling syftar till att helt bota sjukdomen medan 
palliativ behandling avser att lindra symtom i ett an-
nars obotligt sjukdomstillstånd.

Idag kan en patient leva med cancer som har spridit 
sig och är obotlig, i fem till tio år efter det att diag-
nosen har ställts. Vidare kan adjuvant cytostatikabe-
handling (tilläggsbehandling) ges som komplement 
till kirurgi, oftast i syfte att minska risken för återfall 
av sjukdomen.

Även friska celler påverkas
Kortfattat kan cancer beskrivas som en ohämnad och 
ofta mycket snabb celltillväxt, som i längden hotar 
att slå ut livsviktiga organ och funktioner i krop-
pen. Cytostatika verkar huvudsakligen genom att 

Dignitana bedriver verksamhet inom området medicinteknik och har utvecklat ett patenterat skalpkylnings-
system som reducerar håravfall i samband med cytostatikabehandling; DigniCap. Utvecklingen av DigniCap-
systemet har genomförts i nära samarbete mellan Bolagets utvecklingsavdelning och onkologikliniker på 
ledande sjukhus i Sverige. Vidare bedriver Dignitana utveckling av såväl Bolagets befintliga DigniCap-system, 
i syfte att ta fram ytterligare användningsområden för systemet, som utveckling av produkter relaterade till 
DigniCap. Bolagets produkt har genomgått flera kliniska studier  där det har bekräftats att användning av 
DigniCap-systemet avsevärt minskar håravfall i samband med cytostatikabehandling.

Inom dotterbolaget BrainCool AB bedrivs utveckling av kylningsteknologier med syfte att sänka hjärntempe-
raturen för strokepatienter och patienter med hjärtstillestånd. 
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binda sig till celler som är i delningsfas och orsaka 
dess död. De flesta celler som finns i kroppen delar 
sig regelbundet, detta för att ersätta skadade eller 
förbrukade celler. Cytostatika kan inte skilja på can-
cerceller och friska, snabbt växande celler. Således 
är det oundvikligt att dessa friska celler i exempelvis 
benmärg, slemhinnor och hårsäckar, drabbas vid en 
cytostatikabehandling. Detta kan leda till biverkning-
ar såsom försämrade blodvärden, mag- och tarmbe-
svär samt håravfall. Friska cellvävnader har vanligen 
en bra förmåga att återhämta sig och efter avslutad 
cytostatikabehandling försvinner dessa biverkningar 
helt eller delvis.

Olika typer av behandling med cytostatika      
För närvarande används det i Sverige ett sextiotal 
olika cytostatika. Vissa av dessa är tillverkade av 
ämnen som förekommer naturligt i växter, medan 
andra utgörs av kliniskt framställda ämnen. För att 
möjliggöra en så effektiv behandling som möjligt ges 
ofta olika typer av cytostatika samtidigt.

Alla celler i en cancertumör befinner sig sällan i 
delningsfas samtidigt när en patient genomgår be-
handling. Därför krävs det att patienten behandlas 
vid upprepande tillfällen under en längre tid, med 
en eller fyra veckors intervaller. Vanligtvis genomgår 
en cancerpatient mellan sex till tolv behandlingar 
under ett halvårs tid eller mer. Om cancer upp-
täcks vid ett tidigt skede hos en patient eller om 
en tumör inte bildat metastaser, kan cytostatikabe-
handlingar genomföras med kortare intervaller än 
det som beskrivs ovan. Typ av cytostatika, mängd, 
antal behandlingstillfällen samt tidsintervall mellan 
behandlingar bestäms av den läkare som behandlar 
patienten.

Biverkningar
Behandling med cytostatika påverkar även friska 
celler i kroppen som skadas eller dör med mer el-
ler mindre allvarliga biverkningar som följd. En av 
de biverkningar som patienter upplever som mest 
besvärande och även den mest synliga är håravfall. 
Det händer att patienter som erbjuds att genomgå 
en cytostatikabehandling nekar till denna, då en stor 
rädsla för att förlora håret föreligger. Av de flesta 
cytostatika som används idag uppkommer kraftigt 
håravfall en till tre veckor efter det att den första be-
handlingen har genomförts. Förutom att förlora håret 
på huvudet, drabbas patienten även av håravfall på 
andra delar av kroppen. Efter avslutad cytostati-
kabehandling växer håret vanligtvis ut igen. Håret 
kan ofta ha en annan kvalitet än den ursprungliga, 
exempelvis kan rakt hår bli lockigt och ljust hår anta 
en mörkare nyans. Dessa förändringar är vanligtvis 
bestående.

Utöver håravfall kan cytostatika framkalla andra 
biverkningar, exempelvis illamående, kräkningar, 
minskad sexlust och depressioner. Vissa biverkningar 
är rent livshotande, till exempel om kumulativa do-
ser av cytostatika överstiger vissa gränsvärden kan 
detta orsaka hjärtinfarkt och leukemi.

Produkter som minskar biverkningar
Biverkningar av behandling med cytostatika kan ha 
inverkan på det primära behandlingsresultatet. Med 
anledning av detta har läkemedelsindustrin satsat 
betydande resurser på att finna läkemedel som botar 
eller minskar dessa biverkningar. En viss framgång 
har nåtts, bland annat får de patienter som genom-
går en cytostatikabehandling vanligtvis medicin som 
motverkar illamående och kräkningar. Preparaten 
är förhållandevis dyra, men ses som en självklarhet 
inom cancervården. 

Det har under årens lopp gjorts försök att ta fram 
cytostatika med förbättrad specifik verkan som 
skulle reducera håravfall. Dock har inget försök ännu 
visat sig vara framgångsrikt.

OM SKALPKYLNING
En individ har i genomsnitt cirka 100 000 hårstrån 
på huvudet och varje hårsstrå växer i en hårsäck. 
I skalpen finns det små blodkärl som förser cel-
ler i hårsäcken med näring och syre samt för bort 
slaggprodukter. När en individ genomgår en cytos-
tatikabehandling kommer cytostatika oundvikligen 
att transporteras till hårsäcken genom blodkärlen. 
Genom att kyla ned skalpen i samband med en cy-
tostatikabehandling dras blodkärlen i skalpen ihop, 
blir mindre och således kan mindre blod, och följakt-
ligen mindre cytostatikaläkemedel, passera genom 
blodkärlen. Genom att kyla ner skalpen under en 
cytostatikabehandling når en mindre mängd cytos-
tatika-läkemedel hårsäcken, än om skalpen inte kyls 
ned, vilket stoppar att cellerna i hårsäcken dör. Detta 
i sin tur medför att håravfall förhindras.

Skalpkylningens utveckling
Att nedkylning av skalpen i samband med cytostati-
kabehandling möjliggjorde reducerat håravfall obser-
verades redan i början av 1970-talet. Då användes 
påsar fyllda med is, som placerades på patientens 
huvud. Metoden visade förvisso minskat håravfall 
för patienterna, men var såväl opraktisk för sjuk-
vårdpersonalen som smärtsam för patienten. Påsar 
fyllda med is har en begränsad kylförmåga och det 
faktum att sjukvårdspersonalen ideligen var tvungen 
att byta ispåsarna medförde att metoden aldrig fick 
någon större genomslagskraft.

V E R K S A M H E T S B E S K R I V N I N G



6 D I G N I T A N A  A B  ( P U B L )

Då ispåsarna inte fick något större gehör vare sig 
hos patienter eller sjukvårdspersonal utvecklades 
snart hättor som innehöll cryogel eller frysgel. Hät-
torna lades i en frysenhet och kyldes ned till minus 
25° C. Hättorna placerades därefter på patientens 
huvud och byttes ut så snart hättan blivit varm, 
ungefär var trettionde minut. Även denna metod av 
skalpkylning upplevdes av patienterna som obekväm 
samt av sjukvårdspersonalen som opraktiskt, då de 
var tvungen att byta hättor med jämna mellanrum.

Nästa system som togs fram kylde ned patientens 
skalp med hjälp av nedkyld luft. Försöken var dock 
ej framgångsrika. Den främsta orsaken till detta 
bedöms vara att luft har dåliga termiska egenskaper 
och lämpar sig sämre för värmeväxling än exempel-
vis frysgel. Därutöver upplevde patienter de luftky-
lande systemen som högljudda.

I slutet av 1990-talet lanserades de första kylväts-
kebaserade systemen. Kylvätska har goda termiska 
egenskaper och kan effektivt transportera värme 
från skalpen. De första system som utvecklades 
hade en hel del brister. En hätta, genom vilken kyl-
vätskan cirkulerar, utformades genom att en silikon-
slang lindades och limmades runt ett huvudformat 
verktyg. Konstruktionen medförde att det bildades 
luftfickor mellan hättan och patientens huvud, på 
grund av att kontaktytan mot skalpen blev liten. 
Detta resulterade i att patienten kunde få håravfall 
på delar av huvudet, i ett randigt mönster efter hät-
tans konstruktion. Vidare pumpade systemet runt 

kylvätskan med en statisk temperatur, vilket resulte-
rade i att patienten kunde få frostskador på skalpen.

De tillvägagångssätt som historiskt har använts för 
att kyla ner hårbotten i syfte att minska håravfall har 
varit både svårhanterliga för sjukvårdspersonalen 
och mycket obekväma, till och med smärtsamma, för 
patienten. Graden av nedkylning har under behand-
lingens gång varit omöjlig att justera, vilket har 
resulterat i varierande behandlingsresultat. Detta har 
medfört att metoden inte har vunnit framgång inom 
cancersjukvården, fram tills Dignitana presenterade 
sitt datoriserade skalpkylningssystem, DigniCap, i 
början av 2000-talet.

PRODUKTER

DigniCap-systemet
Dignitana har utvecklat ett datoriserat skalpkylnings-
system som används på patienter som genomgår en 
cytostatikabehandling; DigniCap. DigniCap hjälper 
till att motverka den mest synliga biverkningen vid 
en sådan behandling, håravfall. DigniCap-systemet 
består av en tätsittande silikonhätta som via slangar 
kopplas till en central kyl- och styrenhet. Silikonhät-
torna tillser att cirkulerande kylvätska, DigniCool, 
kommer i nära kontakt med skalpen. Hättan är 
försedd med tre temperatursensorer, varav två av 
dessa kontinuerligt mäter temperaturen på pa-
tientens skalp. Under behandlingens gång skickas 
temperaturdata till en dator som i sin tur styr ett 
avancerat ventilsystem. Detta ser till att skalptem-
peraturen inte varierar mer än en halv grad. Hättans 
tredje sensor verkar som en säkerhetssensor som 
med automatik slår av systemet om skalptempera-
turen skulle falla under 0° C. Detta minimerar risken 
för frostskador på patientens skalp. Då DigniCap-
systemet styrs via en så kallad touch screen, anses 
systemet vara mycket användarvänligt.

DigniCap-systemet är uppbyggt av avancerad teknik 
som på ett standardiserat och repeterbart sätt, 
oberoende av yttre faktorer, kan säkerställa bästa 
möjliga resultat och behandling. Åtta av tio patienter 
som genomgår skalpkylningsbehandling med Digni-
Cap-systemet får behålla håret. 

När en patient genomgår en cytostatikabehandling är 
det på förhand omöjligt att avgöra vem som kommer 
att drabbas av håravfall och därför är det väsentligt 
att alla patienter behandlas med skalpkylning. Då 
en cytostatikabehandling kan pågå i flera timmar, 
beroende på typ av läkemedel och tillvägagångssätt 
är DigniCap-systemet konstruerat så att det med ett 
enkelt handgrepp går att koppla loss silikonhättan 
från kylenheten. Således kan en patient exempelvis 

V E R K S A M H E T S B E S K R I V N I N G

PRINCIP FÖR SKALPKYLNING
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besöka toaletten, utan att effekten av skalpkylnings-
behandlingen går förlorad. Ett larm ljuder efter det 
att patienten har varit bortkopplad från systemet i 
åtta minuter.

Silikonhättan
DigniCap-systemets viktigaste komponent är sili-
konhättan. Hättan finns i fyra olika storlekar; extra 
small, small, medium samt large och är tillverkad av 
formgjuten silikon med en slät innersida. Silikon be-
håller sina egenskaper i kyla, är formbart samt med-
för liten risk för överkänslighet och är ett optimalt 
material för ändamålet. Den släta innersidan ger 
optimal kontakt mellan hätta och patientens skalp. 
När silikonhättan placeras på patientens huvud är 
den rumstempererad och behandlingstemperaturen, 
+5° C, uppnås genom en gradvis nedkylning av skal-
pen. Patienten kan därmed vänja sig vid tempera-
turminskningen. Över hättan placeras en isolerande 
mössa, DigniTherm, som är tillverkad av neoprene. 

Yttermössan är isolerande samtidigt som den håller 
hättan på plats under behandlingen och tillser att 
maximal kontakt mellan skalpen och silikonhättan 
uppnås.

Produktutveckling
Dignitana bedriver utveckling av Bolagets befintliga 
DigniCap-system för att ta fram ytterligare använd-
ningsområden för systemet, och utveckling av pro-
dukter relaterade till DigniCap.

LICENS- OCH DISTRIBUTIONS-
AVTAL
Dignitana har byggt upp ett försäljningsnätverk av 
distributörer på prioriterade marknader i Asien och 
Europa. De skandinaviska och brittiska marknaderna 
bearbetas genom direktförsäljning. 

V E R K S A M H E T S B E S K R I V N I N G

KYL- OCH STYRSYSTEMET INNERMÖSSAN

YTTERMÖSSAN
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KLINISKA STUDIER 
DigniCap-systemet har genomgått ett antal kliniska 
studier, som alla har visat fördelaktiga resultat. 
Resultat från över 20 kliniker, främst i Skandinavien 
samlas löpande in i en s.k. ”post market surveil-
lance” uppföljning. I uppföljningen av mer än 6 000 
patienter rapporteras en ”success rate” på i genom-
snitt 85 procent. 

Bolaget bedriver för närvarande regulatoriska studier 
i USA och i samarbete med en partner i Japan med 
syfte att erhålla godkännande för marknadsföring 
och försäljning på respektive marknad.

Bolaget bedriver även s.k. marknadsstudier i bl.a. 
Storbritannien, Tyskland och Frankrike med syfte 
att ytterligare påvisa produktens goda resultat samt 
ytterligare undersöka produkten mervärde för det 
psykiska välbefinnandet för cancer patienter.

Under 2009 inledde Bolaget, i samarbete med uni-
versitetssjukhuset i Malmö, förarbete för kliniska 
studier i syfte att utvärdera DigniCap-systemet för 
nedkylning av huvudet på akuta strokepatienter 
samt patienter som drabbats av hjärtstopp. Försöken 
går ut på att sänka hjärntemperaturen hos en individ 
som drabbats av stroke eller hjärtstopp, vilket skyd-
dar hjärnan från skada efter hjärtstillestånd eller 
stroke i så kallat neuroprotektivt syfte. 

PATENT
Dignitanas patent avser silikonhättans utformning 
och sensorer som tillser att skalpen kontinuerligt 
håller en jämn temperatur samt det datoriserade, 
repeterbara kylningssystemet. Patenten ägs till 100 
procent av Dignitana och är godkända i 18 länder i 
Europa, Japan samt USA.

En internationell patentansökan lämnades in i fe-
bruari 2008, för att ytterligare täcka och skydda den 
existerande silikonhättan. Ansökan behandlar en 
förbättrad silikonhätta som skall ge ett utökat skydd 
för Dignitanas immateriella rättigheter. Den har hit-
tills erhållit godkännande av EPO (den europeiska 
patentorganisationen) och i Kina. Bolaget förväntar 
sig erhålla godkännande även i USA och i Japan. En 
avdelad ansökan för indikationen stroke är även in-
lämnad till patentmyndigheten i USA i augusti 2011.

HISTORIK
Dignitana bedrev fram till 2007 verksamhet främst 
i Skandinavien och startades i princip om i slutet 
av 2007 med nya ägare, styrelse och VD och verk-
samheten fördes över till ett nytt bolag genom en 
inkråmsaffär. Nedan redogörs för väsentliga händel-
ser i Bolagets utveckling sedan dess:

2008
Bolaget utvecklar nästa generations DigniCap och fo-
kuserar på att sälja ut befintligt lager av den tidigare 
generationen. Ett flertal internationella distributörs-
avtal sluts för lansering av den nya DigniCap-genera-
tionen under 2009.

2009
Under 2009 fokuserade Dignitana på utveckling, 
testning och validering av den andra generationen 
DigniCap i samarbete med nyckelkunder. Bolaget 
listades även på AktieTorget och genomförde i sam-
band med detta en nyemission på 15 MSEK. Under 
hösten genomfördes de slutliga anpassningarna av 
DigniCap-systemet och Bolaget kunde börja fokusera 
på produktion och försäljning.

2010
2010 blev ett händelserikt år för Dignitana då bl.a. 
följande skedde:

 ► Under februari och mars genomfördes en företrä-
desemission på 10 MSEK

 ► Letter of intent tecknas för distribution på ett 
flertal europeiska marknader

 ► Dotterbolaget BrainCool AB etableras för att driva 
en satsning på skalpkylning för strokepatienter

 ► Bolaget påbörjar kliniska undersökningar i USA 
som ett första steg mot att få DigniCap-systemet 
FDA-godkänt

 ► Distributionsavtal tecknas för Brasilien, Singa-
pore, Turkiet

 ► Order på DigniCap-system erhålls från bl.a. Tur-
kiet, Sverige, Saudiarabien och Sydkorea

 ► Genom utnyttjande av teckningsoptioner tillförs 
Bolaget 19 MSEK under hösten

2011
Under 2011 har hittills följande inträffat:

V E R K S A M H E T S B E S K R I V N I N G

PATENT

LAND/REGION PATENTNUMMER ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Europa 0949892 Omfattar 18 länder. Patent utfärdat 2004

USA 6156059 Patent utfärdat december 2000

Japan 10-518282 Patent utfärdat juli 2008
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 ► Dignitana presenterar kliniska resultat avseende 
DigniCap på den 12:e internationella bröstcancer-
konferensen i St. Gallen

 ► Order erhålls från bl.a. Danmark, Grekland, 
Mexiko och Chile

 ► Den europeiska patentorganisationen EPO och det 
kinesiska patentverket beviljar Bolaget patent för 
den nya generationens DigniCap

 ► I juni offentliggörs ett distributions- och licens-
avtal med Konica Minolta som innebär att Konica 
Minolta får exklusiv rätt att sälja DigniCap-sys-
temet i Japan, Kina och Indien. Över 100 system 
förväntas levereras redan 2012 enbart i Kina och 
Indien

 ► Bolagets dotterbolag BrainCool AB går vidare med 
patentansökan i USA för skalpkylning vid stroke-
behandling

 ► Samarbetet med Konica Minolta utökas till att 
även inkludera distribution på den Taiwanesiska 
marknaden

 ► Bolaget får en order om tio system avsedda för 
Tyskland och Frankrike

V E R K S A M H E T S B E S K R I V N I N G
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MARKNADSÖVERSIKT

Det upptäcks ständigt nya fall av cancer runt om 
i världen. Bara i Sverige diagnostiserades mer än           
50 000 fall av cancer under 2010. Det pågår stän-
digt forskning och utveckling inom cancerområdet. 
Forsk ningen och utvecklingen är inte enbart inriktad 
på att finna botemedel mot sjukdomen, utan även 
att ta fram produkter som kan underlätta för patien-
ter som har fått diagnosen cancer. Idag finns det ett 
antal olika behandlingsformer i syfte att bota can-
cer, exempelvis operation, strålning och cytostatika 
(cellgift). 

En cytostatikabehandling är dessvärre förknippad 
med en del biverkningar. Den mest synbara bi-
verkningen och för många patienter en av de mest 
besvärliga är att förlora håret. Ett antal olika meto-
der för att effektivt kyla skalpen i syfte att minska 
håravfall har under åren tagits fram, varav Bolaget 
bedömer att DigniCap är den främsta. 
 

STOR MARKNADSPOTENTIAL
Med hjälp av Bolagets distributörskontakter, led-
ningen samt styrelsens befintliga kännedom av den 
internationella onkologimarknaden har Bolaget be-
dömt att det världen över finns 20 000 kliniker som 
genomför cytostatikabehandlingar, uppdelat enligt 
vad som redovisas i tabellen nedan.

Enligt Dignitanas bedömning är det rimligt att anta 
att ovan nämnda kliniker i snitt kan komma att an-
vända minst två till tre DigniCap-system. Bolaget har 
beräknat att små, privata kliniker kan komma att an-
vända en till två av Dignitanas skalpkylningssystem 
och de större klinikerna upp till 20 system. Bolaget 
beräknar att det på nämnda kliniker världen över på 
årsbasis utförs fler än tio miljoner behandlingar med 
cytostatika. 

MARKNADSUTVECKLING FÖR 
SKALPKYLNING
Marknaden är under stark utveckling och på de flesta 
marknaderna där Dignitana etablerat sig är Bolaget 
en ”first mover”. 

Det finns en uppsida med ett ”first mover advanta-
ge” vilket kan vara av stor vikt för ett litet bolag som 
Dignitana. Enligt Dignitana har ingen annan aktör 
ansökt om marknadsgodkännande i vare sig Japan 
eller USA än. Dessa länder står traditionellt tillsam-
mans för cirka 70 procent av den medicintekniska 
världsmarknaden och att vara först in i dessa länder 
skulle vara en väsentligt fördel för Bolaget.
 
Nersidan med att vara först in på en marknad är att 
det inte finns en marknad i egentlig mening utan 
marknaden ”utvecklas” av bolaget och uppskattning-
ar av marknadens storlek fokuseras på den teore-
tiska potentialen och inte på faktiska marknadsin-
stallationer.

KONKURRENS
Konkurrenter finns, men Bolagets bedömning är att 
teknikhöjden skiljer sig väsentligt mellan bolagen. 
Idag bedöms det finnas tre företag som med något 
olika lösningar erbjuder skalpkylning i samband med 
cellgiftsbehandling, vilka beskrivs nedan: 

Paxman
Paxman har en installerad bas om ungefär 500 sys-
tem, främst i Storbritannien och Irland. Systemet är 
vätskebaserat och har temperaturkontrollen i kylan-
läggningen snarare än vid huvudet. Temperaturen 
och flödet är fast vilket minskar flexibiliteten. Sys-
temet säljs som ett dubbelsystem, dvs. ett system 
som klarar att behandla två personer samtidigt. Då 
kylsystemen inte är skilda från varandra påverkar 
dock patienternas egna värmeutstrålning temperatu-
ren i systemet och möjligheten till individuell anpass-
ning försvinner. 

Amit Technology
Ett luftkylningssystem som har begränsad verkan. 
Bolaget bedöms av Dignitana inte ha någon större 
närvaro på marknaden.

Penguin cold cap therapy
En hätta med frysgel fryses ner till ca -25° C och 
måste bytas var trettionde minut. Patienter bedöms 
därför finna behandlingen obehaglig och den har 
därför begränsad marknadsnärvaro. Sannolikt är 
detta en för omständlig och oprecis metod för att 
användas i större skala.

M A R K N A D S Ö V E R S I K T

BERÄKNAD MARKNADSPOTENTIAL

MARKNAD ANTAL KLINIKER (CIRKA)

USA / Kanada 7 000

Europa 5 000

Asien 5 000

Övriga världen 3 000

Summa 20 000

Källa: Bolaget
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FINANSIELL UTVECKLING I  
SAMMANDRAG

Dignitanas verksamhet bedrivs i moderbolaget Dignitana AB samt dotterbolaget BrainCool AB. BrainCool AB 
bildades under hösten 2010. Någon koncernredovisning upprättas ej.

Nedanstående finansiell information i sammandrag avseende räkenskapsåren 1 januari - 31 december 2008, 
1 januari - 31 december 2009 och 1 januari - 31 december 2010 är hämtad ur Bolagets reviderade räkenska-
per, vilka har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Uppgifter motsvarande oreviderade räkenskaper för delårsperioden januari-september 2011 har hämtats 
ur Bolagets delårsrapport för samma period, vilken har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd.

Nedanstående sammandrag av Bolagets räkenskaper bör läsas tillsammans med Dignitanas reviderade 
räkenskaper med tillhörande noter för räkenskapsåren 2008, 2009 och 2010 samt information i delårsrappor-
ten för perioden 1 januari - 31 september 2011.

F I N A N S I E L L  U T V E C K L I N G  I  S A M M A N D R A G

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG, KSEK

1 JAN-30 

SEPT 2011

1 JAN-30 

SEPT 2010

1 JAN-31 

DEC 2010

1 JAN-31 

DEC 2009

1 JAN-31 

DEC 2008

Nettoomsättning 17 073 4 041 3 943 1 721 2 104

Aktiverat arbete för egen räkning -   -   -   -   465

Handelsvaror -2 670 -1 767 -1 859 -1 708 -957

Övriga externa kostnader -6 611 -4 588 -6 844 -4 967 -3 788

Personalkostnader -3 745 -3 604 -5 056 -4 457 -3 669

EBITDA 4 047 -5 918 -9 816 -9 411 -5 845

Rörelseresultat 3 795 -7 883 -20 392 -10 493 -6 353

Finansnetto 13 -682 -1 164 -281 -7 372

Resultat efter finansiella poster 3 808 -8 564 -21 556 -10 774 -13 725

Periodens resultat 3 808 -8 564 -21 556 -10 774 -13 725

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG, KSEK

30 SEPT 

2011

30 SEPT 

2010

31 DEC 

2010

31 DEC 

2009

31 DEC 

2008

Balansomslutning 21 889 18 095 21 042 16 984 14 864

Immateriella anläggningstillgångar -   8 485 -   10 306 8 080

Materiella anläggningstillgångar 898 624 521 932 760

Finansiella anläggningstillgångar 4 050 -   50 -   -   

Varulager 10 078 5 011 5 291 2 542 2 915

Kortfristiga fordringar 4 721 3 750 2 395 2 450 2 169

Kassa och bank 2 141 225 12 785 754 940

Summa eget kapital 16 793 8 367 12 984 7 414 3 957

Långfristiga räntebärande skulder 3 000 4 500 3 000 3 500 -   

Kortfristiga skulder 2 095 5 228 5 058 6 070 10 907
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F I N A N S I E L L  U T V E C K L I N G  I  S A M M A N D R A G

NYCKELTAL

1 JAN-30 

SEPT 2011

1 JAN-30 

SEPT 2010

1 JAN-31 

DEC 2010

1 JAN-31 

DEC 2009

1 JAN-31 

DEC 2008

Omsättningstillväxt 322% 356% 129% -18% n/a

EBITDA-marginal 24% neg neg neg neg

Rörelsemarginal 22% neg neg neg neg

Nettomarginal 22% neg neg neg neg

Soliditet 77% 46% 62% 44% 27%

Räntebärande nettoskuld (KSEK) 859 4 275 -9 785 2 746 -940

Nettoskuldsättningsgrad 0,1x 0,5x -0,8x 0,4x -0,2x

Avkastning på eget kapital 26% neg neg neg neg

Medelantal anställda* 8 7 7 5 5

DATA PER AKTIE, SEK

1 JAN-30 

SEPT 2011

1 JAN-30 

SEPT 2010

1 JAN-31 

DEC 2010

1 JAN-31 

DEC 2009

1 JAN-31 

DEC 2008

Resultat per aktie 0,49 -1,71 -4,13 -3,72 -0,09

Eget kapital per aktie 2,12 1,43 2,21 2,06 0,02

Utdelning per aktie -   -   -   -   -   

Genomsnittligt antal aktier under perioden (tusental) 7 806 5 010 5 225 2 896 154 031

Antal utestående aktier vid periodens slut (tusental) 7 903 5 843 5 865 3 603 208 744

Aktiekurs vid periodens slut 23,50 14,50 19,90 7,30 n/a

Börsvärde vid periodens slut (KSEK) 185 731 84 726 116 706 26 305 n/a

*Vid periodens slut avseende delårsperioder

NYCKELTALSDEFINITIONER

EBITDA
Resultat före räntor, skatter, avskrivningar och ned-
skrivningar.

Soliditet
Eget kapital dividerat med balansomslutningen vid 
slutet av den aktuella perioden.

Räntebärande nettoskuld
Räntebärande skulder minskat med kassa och bank 
på balansdagen

Avkastning på eget kapital
Resultat efter skatt dividerat med genomsnittet av 
ingående och utgående balans av eget kapital för 
aktuell period.

Eget kapital per aktie
Eget kapital vid periodens slut dividerat med utestå-
ende antal aktier vid periodens slut, före respektive 
efter utspädning.
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KOMMENTARER TILL DEN            
FINANSIELLA UTVECKLINGEN

K O M M E N T A R E R  T I L L  D E N  F I N A N S I E L L A  U T V E C K L I N G E N

OMSÄTTNING OCH RESULTAT 
För perioden januari-september 2011 uppgick net-
toomsättningen till 17 073 KSEK (4 041), till följd 
av ökad försäljning av Bolagets produkter samt en 
engångsintäkt om cirka 9 000 KSEK avseende teck-
nande av distributionsavtal. Rörelseresultatet för-
bättrades till 3 795 KSEK (-7 883) till följd av högre 
försäljning och endast marginellt högre rörelsekost-
nader jämfört med föregående period. De största 
kostnadsposterna var övriga externa kostnader 
(6 611 KSEK jämfört med 4 588 för januari-septem-
ber 2010), där konsultkostnader utgjorde den största 
delen, och personalkostnader (3 745 KSEK jämfört 
med 3 604 för januari-september 2010). Resulta-
tet efter finansiella poster uppgick till 3 808 KSEK           
(-8 564) efter ett förbättrat rörelseresultat och 
finansnetto jämfört med föregående period.

För räkenskapsåret 2010 uppgick nettoomsättningen 
till 3 943 KSEK (1 721), till följd av ökad försäljning 
av Bolagets produkter. Rörelseresultatet försämrades 
till -20 392 KSEK (-10 493) till följd av en nedskriv-
ning av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 
samt högre rörelsekostnader jämfört med föregå-
ende period. De största kostnadsposterna var av- 
och nedskrivningar på materiella och immateriella 
anläggningstillgångar (10 576 KSEK jämfört med 
1 082 för 2009) och övriga externa kostnader            
(6 844 KSEK jämfört med 4 967 för 2009). Resulta-
tet efter finansiella poster uppgick till -21 556 KSEK             
(-10 774) efter ett försämrat rörelseresultat och 
finansnetto jämfört med 2009.

För räkenskapsåret 2009 uppgick nettoomsättningen 
till 1 721 KSEK (2 104), till följd av lägre försäljning 
av Bolagets produkter. Rörelseresultatet försämrades 
till -10 493 KSEK (-6 353) till följd av lägre intäkter 
samt högre rörelsekostnader jämfört med föregå-
ende period. De största kostnadsposterna var övriga 
externa kostnader (4 967 KSEK jämfört med 3 788 
för 2008) och personalkostnader (4 457 KSEK jäm-
fört med 3 669 för 2008). Resultatet efter finansiella 
poster uppgick till -10 774 KSEK (-13 725) efter ett 
försämrat rörelseresultat men ett väsentligt förbätt-
rat finansnetto jämfört med 2008.

BALANSRÄKNING
Per 31 september 2011 utgjordes Dignitanas balans-
räkning av 4 958 KSEK anläggningstillgångar (9 109 
för motsvarande datum föregående år) och 16 940 
KSEK omsättningstillgångar (8 986 för motsvarande 
datum föregående år), för en total balansomslutning 
om 21 889 KSEK (18 095 för motsvarande datum 
föregående år). Den största enskilda tillgångsposten 
var färdiga varor och handelsvaror som uppgick till  

6 328 KSEK (4 011). Den största enskilda föränd-
ringen avsåg andelar i koncernföretag som ökade 
från 0 KSEK till 4 050 efter att Dignitana tillfört 
dotterbolaget BrainCool AB ytterligare finansiering 
under perioden. 

Per 31 december 2010 utgjordes Dignitanas balans-
räkning av 571 KSEK anläggningstillgångar (11 238 
för motsvarande datum föregående år) och 20 471 
KSEK omsättningstillgångar (5 746 för motsvarande 
datum föregående år), för en total balansomslutning 
om 21 042 KSEK (16 984 för motsvarande datum 
föregående år). Den största enskilda tillgångsposten 
var kassa och bank som uppgick till 12 785 KSEK 
(754). De största enskilda förändringarna avsåg 
balanserade utgifter för utvecklingsarbeten som 
minskade från 10 306 KSEK till 0 efter att balanse-
rade utvecklingskostnader hänförliga till den tidi-
gare generationens DigniCap skrivits av i sin helhet, 
samt kassa och bank som ökade från 754 KSEK till             
12 785 efter att Bolaget under året tillförts 29,5 
MSEK brutto från en företrädesemission och lösen av 
teckningsoptioner. 

Per 31 december 2009 utgjordes Dignitanas ba-
lansräkning av 11 238 KSEK anläggningstillgångar        
(8 840 för motsvarande datum föregående år) och 
5 746 KSEK omsättningstillgångar (6 024 för mot-
svarande datum föregående år), för en total balans-
omslutning om 16 984 KSEK (14 864 för motsva-
rande datum föregående år). Den största enskilda 
tillgångsposten var balanserade utgifter för utveck-
lingsarbeten som uppgick till 10 306 KSEK (8 080). 
Den största enskilda förändringen avsåg balanserade 
utgifter för utvecklingsarbeten som ökade från 8 080 
KSEK till 10 306 efter investeringar i produktutveck-
ling om 2 931 KSEK brutto. 
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ORGANISATION OCH                        
BOLAGSSTYRNING

KONCERNSTRUKTUR
Dignitana AB (publ) är moderbolaget i koncernen. 
BrainCool AB är ett helägt dotterbolag, som bildades 
under 2010. 

ORGANISATION
Dignitana har i dagsläget åtta anställda. Bolagets 
VD Martin Waleij arbetar nära Bolagets styrelse, 
vilken är aktiv även i affärssammanhang och genom 
nätverk, vilket är en grundförutsättning för Bolagets 
framtida framgång och tillväxt.

Dignitana har en platt organisation baserad på 
kärnkompetenser såsom forskning och utveckling, 
kvalitet, kliniska prövningar, logistik samt strategisk 
försäljning och marknadsföring.

STYRELSENS ARBETSFORMER
Bolaget har att iaktta aktiebolagslagens bestäm-
melser om bolagsstyrning. Dignitanas styrelse har 
upprättat en arbetsordning för sitt arbete. Styrel-
sen i Dignitana fastställer årligen en arbetsordning 
med instruktioner avseende arbetsfördelning mellan 
styrelse och verkställande direktören, samt instruk-
tioner för ekonomisk rapportering.

STYRELSE
Dignitanas styrelse består av fem ledamöter, va-
rav Hans Henriksson är ordförande, vilka redovisas 
nedan. Redovisade aktieinnehav är inklusive närstå-
ende och privata bolag. Övriga uppdrag inkluderar ej 
eventuella uppdrag i dotterbolag i Dignitana-koncer-
nen.

Hans Henriksson
Styrelseordförande sedan 2008.
Född: 1950
Övriga uppdrag: -
Avslutade uppdrag de senaste fem åren: -
Innehav i Dignitana: 24 200 aktier.

Jörgen Eriksson
Styrelseledamot sedan 2010.
Född: 1972
Övriga uppdrag: Verkställande direktör och styrel-
seledamot i Falvir AB. Styrelseordförande i Becohus 
AB. 
Avslutade uppdrag de senaste fem åren: -
Innehav i Dignitana: 15 000 aktier.

Mats Forsman
Styrelseledamot sedan 2007. 

Född: 1947
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i CMTF Affärsut-
veckling AB, DDD North AB, Probac AB, Uminova 
Holding AB och Uminova Invest AB. Styrelsesupple-
ant i Djurvet i Norr AB, Forsman i Kråken AB, Strålen 
AB och Träbocken AB.
Avslutade uppdrag de senaste fem åren: Extern 
verkställande direktör i Probac AB och Profarina AB. 
Styrelseordförande i Innovationsbron Umeå AB. Sty-
relseledamot i Dignitana Sweden AB och neXyte AB. 
Styrelsesuppleant i A+ Science Umeå AB.
Innehav i Dignitana: 8 500 aktier.

Bengt Furberg
Styrelseledamot sedan 2010.
Född: 1941
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i IMMUNICUM Ak-
tiebolag och Solutio AB.
Avslutade uppdrag de senaste fem åren: Extern 
verkställande direktör i Vivolux AB. Styrelseordföran-
de i A+ Science Umeå AB. Styrelseledamot i InDex 
Diagnostics AB och InDex Pharmaceuticals AB.
Innehav i Dignitana: 7 240 aktier.

Johan Stormby
Styrelseledamot sedan 2010. 
Född: 1961
Övriga uppdrag: Verkställande direktör och styrelse-
ledamot i PROCELLA AB. Styrelseordförande i Euro-
sund AB. Styrelseledamot i Nactilus AB, Pervac AB 
och Technovobis AB.
Avslutade uppdrag de senaste fem åren: Extern 
verkställande direktör och styrelseledamot i Eds Bruk 
Mekaniska Verkstad AB. Styrelseledamot i Dignitana 
Sweden AB, Däckgiganten AB och Eds Bruk Holding 
AB. Styrelsesuppleant i Adhoc AB.
Innehav i Dignitana: 2 574 041 aktier.

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Dignitanas ledning består av Martin Waleij som 
verkställande direktör. Redovisat aktieinnehav är 
inklusive närstående och privata bolag. Övriga upp-
drag inkluderar ej eventuella uppdrag i dotterbolag i 
Dignitana-koncernen.

Martin Waleij
Verkställande direktör sedan 2007.
Född: 1969
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Bio Medical Lund 
AB.
Avslutade uppdrag de senaste fem åren: Extern 
verkställande direktör i Dignitana Sweden AB.
Innehav i Dignitana: 179 084 aktier.

O R G A N I S A T I O N  O C H  B O L A G S S T Y R N I N G
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ÖVRIG INFORMATION OM         
STYRELSELEDAMÖTER OCH       
LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Ingen av Bolagets styrelseledamöter eller ledande 
befattningshavare har, utöver vad som anges nedan, 
under de senaste fem åren (i) dömts i bedrägerirela-
terade mål, (ii) varit ställföreträdare i bolag som för-
satts i konkurs eller likvidation (avser ej frivillig likvi-
dation) eller på annat sätt varit inblandad i  konkurs, 
(iii) varit föremål för anklagelser eller sanktioner av 
myndigheter eller godkända yrkessammanslutningar 
eller (iv) förbjudits av domstol att ingå som medlem 
av ett bolags lednings- eller kontrollorgan. 

Johan Stormby var tidigare extern verkställande 
direktör i Eds Bruk Mekaniska Verkstad AB i vilket 
konkurs avslutades 2011-06-22.

REVISOR
Extern revisor utses vid årsstämman. Revisorerna 
har till uppgift att på aktieägarnas vägnar granska 
bolagets årsredovisning och bokföring samt styrel-
sens och verkställande direktörens förvaltning. Vid 
årsstämman 2009 valdes PricewaterhouseCoopers 
AB till Bolagets revisor, för tiden intill årsstämman 
2012. Huvudansvarig revisor är Lars Nilsson, född 
1965, auktoriserad revisor sedan 1995 och medlem 
i Far. 

O R G A N I S A T I O N  O C H  B O L A G S S T Y R N I N G
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AKTIEN, AKTIEKAPITAL OCH                       
ÄGARSTRUKTUR

AKTIEN OCH AKTIEKAPITAL
Dignitanas aktier har emitterats enligt svensk lag 
och är registrerade hos Euroclear i elektronisk 
form, med ISIN-kod SE0002108011. Euroclear för 
även Bolagets aktiebok. Enligt Dignitanas bolag-
sordning skall Bolagets aktiekapital uppgå till lägst                
3 600 000 SEK och högst 14 400 000 SEK och anta-
let aktier skall uppgå till lägst 3 600 000 och högst              
14 400 000. Bolaget har endast ett aktieslag. Antalet 
utestående aktier uppgår till 7 903 431, motsva-
rande ett aktiekapital om 7 903 431 SEK. Aktiernas 
kvotvärde är 1 SEK. Samtliga aktier har lika rätt till 
utdelning och överskott vid likvidation och berättigar 
till 1 (en) röst vid Dignitanas bolagsstämma. Föränd-
ringar av aktieägarnas rättigheter förutsätter ändring 
av bolagsordningen i enlighet med gällande lagstift-
ning. Aktieägare har företrädesrätt till teckning av 
nya aktier i samband med nyemission i Bolaget i 
enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) såtillvida 
ej annat föreskrivs i emissionsbeslutet. Bolaget har 
inget innehav av egna aktier. Dignitana-aktien är inte 
och har inte varit föremål för ett offentligt uppköp-
serbjudande eller dylikt erbjudande. 

AKTIEKAPITALETS FÖRÄNDRING
Nedanstående tabell visar förändringen av aktieka-
pitalet och antal aktier i Dignitana sedan Bolagets 
bildande 2007.

ÄGARSTRUKTUR
Ovan till höger anges Dignitanas största aktieägare 
baserat på uppgifter från SIS Ägarservice per den 
30 september 2011 och med de för Bolaget kända 
förändringarna därefter. Antalet aktieägare uppgår 
totalt till cirka 1 160 st.

A K T I E N ,  A K T I E K A P I T A L  O C H  Ä G A R S T R U K T U R

FÖRÄNDRINGAR I AKTIEKAPITALET

ANTAL AKTIER AKTIEKAPITAL, SEK

KVOT-

VÄRDE,

ÅR HÄNDELSE FÖRÄNDRING TOTALT FÖRÄNDRING TOTALT SEK

2007 Nybildning 18 225 000 18 225 000 182 250,00 182 250,00 0,01

2007 Apportemission 72 000 000 90 225 000 720 000,00 902 250,00 0,01

2007 Nyemission, kontant och kvittning 37 500 000 127 725 000 375 000,00 1 277 250,00 0,01

2007 Kontant nyemission 6 018 719 133 743 719 60 187,19 1 337 437,19 0,01

2008 Kvittningsemission 75 000 000 208 743 719 750 000,00 2 087 437,19 0,01

2009 Kontant nyemission 141 589 700 350 333 419 1 415 897,00 3 503 334,19 0,01

2009 Kontant nyemission 10 000 000 360 333 419 100 000,00 3 603 334,19 0,01

2009 Kontant nyemission 3 081 360 336 500 30,81 3 603 365,00 0,01

2009 Sammanläggning av aktier 1:100 -356 733 135 3 603 365 -   3 603 365,00 1,00

2010 Företrädesemission 2 162 019 5 765 384 2 162 019,00 5 765 384,00 1,00

2010 Utnyttjande av teckningsoptioner 77 811 5 843 195 77 811,00 5 843 195,00 1,00

2010 Utnyttjande av teckningsoptioner 21 411 5 864 606 21 411,00 5 864 606,00 1,00

2011 Utnyttjande av teckningsoptioner 2 038 825 7 903 431 2 038 825,00 7 903 431,00 1,00

AKTIEÄGARE PER 2011-09-30
ANTAL

AKTIEÄGARE AKTIER ANDEL

Johan Stormby bolag 2 574 041 32,6%

Avanza Pension Försäkring AB 1 134 901 14,4%

Nordnet Pensionsförsäkring AB 551 155 7,0%

Falvir AB 252 858 3,2%

Creocasus AB 223 554 2,8%

Martin Waleij 179 084 2,3%

Sven Spånberg 150 000 1,9%

Anders Åkerström 121 915 1,5%

Rune Flinth 110 000 1,4%

KA Roseninnovation Ltd 105 500 1,3%

övriga 2 500 423 31,6%

Summa 7 903 431 100,0%

Källa: SIS Ägarservice och Bolaget
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UTESTÅENDE                         
TECKNINGSOPTIONER
Dignitana har inga utestående teckningsoptioner.

EMISSIONSBEMYNDIGANDE
Vid årsstämman 2011 bemyndigades styrelsen i 
syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra Bolaget 
rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av 
tekniklösningar och/eller företag genom apportemis-
sion, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram 
till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemis-
sion av sammantaget högst ett antal aktier och/eller 
konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner 
som berättigar till konvertering till respektive ny-
teckning av, eller innebär utgivande av, maximalt 
ett antal aktier till ett belopp om högst 30 MSEK, 
(total emissionslikvid), med eller utan avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan 
bestämmelse om apport eller eljest med villkor. Be-
myndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera 
tillfällen.

För att inte Bolagets nuvarande aktieägare skall 
missgynnas i förhållande till den eller de utomståen-
de placerare som kan komma att teckna aktier och/
eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptio-
ner i Bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissions-
kursen bestäms till nära den marknadsmässiga nivå 
som Bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedö-
mer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om 
de detaljerade emissionsvillkoren.

HANDELSPLATS OCH                          
KURSUTVECKLING
Dignitana-aktien handlas sedan den 18 juni 2009 
på AktieTorget. Kursutvecklingen sedan upptagande 
till handel på AktieTorget t.o.m. 15 november 2011 
redovisas i diagrammet nedan. Dignitana har an-
sökt om upptagande till handel av Bolagets aktier på 
NASDAQ OMX First North Stockholm. Första handels-
dag är beräknad till 1 december 2011. Bolagets aktie 
kommer vid handel på First North att ha kortnamnet 
DIGN.

A K T I E N ,  A K T I E K A P I T A L  O C H  Ä G A R S T R U K T U R
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UTDELNING OCH ÖVRIG               
INFORMATION
Dignitana har hittills inte lämnat någon utdelning. 
Bolaget avser lämna utdelning så snart detta kan ske 
med hänsyn till Bolagets resultat och finansiella ställ-
ning, men har inte lagt fast någon utdelningspolicy.

Beslut om vinstutdelning i svenska aktiebolag fattas 
av bolagsstämman. Utdelning får endast ske med 
ett sådant belopp att det efter utdelningen finns 
full täckning för Bolagets bundna egna kapital och 
endast om utdelningen framstår som försvarlig med 
hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfatt-
ning och risker ställer på storleken av det egna kapi-
talet samt Dignitanas konsolideringsbehov, likviditet 
och ställning i övrigt (den så kallade försiktighetsre-
geln). Som huvudregel får aktieägarna inte besluta 
om utdelning av ett större belopp än styrelsen före-
slagit eller godkänt. 

Utdelning utbetalas normalt till aktieägare som ett 
kontant belopp per aktie genom Euroclear. Rätt till 
utdelning tillkommer den som på den av bolagsstäm-
man fastställda avstämningsdagen är registrerad 
som innehavare av aktier i den av Euroclear förda 
aktieboken. Om aktieägare inte kan nås genom 
Euroclear kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget 
avseende utdelningsbeloppet och begränsas i tiden 
endast genom regler om tioårig preskription. Vid 
preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget. 
Varken aktiebolagslagen eller Bolagets bolagsord-
ning innehåller några restriktioner avseende rätt 
till utdelning till aktieägare utanför Sverige. Utöver 
eventuella begränsningar som följer av bank eller 
clearingsystem i berörda jurisdiktioner, sker utbetal-
ning till sådana aktieägare på samma sätt som till 
övriga aktieägare med hemvist i Sverige.

A K T I E N ,  A K T I E K A P I T A L  O C H  Ä G A R S T R U K T U R
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ÖVRIG INFORMATION

ALLMÄNT
Dignitana med organisationsnummer 556730-5346 
registrerades vid Bolagsverket den 24 maj 2007. Bo-
lagets associationsform är aktiebolag och regleras av 
aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget är anslutet till 
Euroclear. Styrelsens säte är registrerat i Skåne län, 
Lund kommun. Bolaget skall enligt bolagsordningen 
utveckla, tillverka och handla med medicinteknisk 
utrustning, särskilt med inriktning mot att lindra 
biverkningar vid medicinering, ävensom idka annan 
därmed förenlig verksamhet. Bolagets verksamhet 
bedrivs genom moderbolaget och genom dotterbola-
get BrainCool AB. Huvudkontorets adress är Ruben 
Rausings gata 9, 223 55 Lund.

FÖRSÄKRINGAR
Dignitana har försäkringar hos Nordeuropa Försäk-
ring AB innehållande allmän ansvarsförsäkring, pro-
duktansvarsförsäkring, försäkring för bedriva kliniska 
studier och ansvarsförsäkring för VD och styrelse.  

VÄSENTLIGA AVTAL
Det finns ett distributionsavtal med Konica Minolta 
Medical & Graphic Inc. för den japanska, kinesiska 
och indiska marknaden. Avtalet löper primärt i tre år  
med förlängning i ett år om ingen av parterna säger 
upp det.  

Dignitana har undertecknat ett s.k. Letter of Intent 
samt avtal för en klinisk studie med en stor indu-
striell partner i Europa för distribution av Bolagets 
produkter i ett antal länder i Europa.

Dignitana har ett avtal med Kitron som är Skandina-
viens ledande elektroniktillverkningsföretag. Kitron 
tillverkar och levererar Dignitanas produkt DigniCap. 

Bolaget har även ett antal distributionsavtal med 
parter i bl.a Turkiet, Saudiarabien, Canada, Mexico, 
Ryssland, Korea m.fl.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
Dignitana innehar patent på DigniCap. Skydd 
finns i Europa (patent nr 0949892), USA (patent 
nr 6,156,059) och Japan (patent nr 10-518282). 
Systemet är CE-märkt i enlighet med direktiven för 
medicinteknisk utrustning (MDD, klass IIa) i Europa 
och enligt UL i USA.

FINANSIERING OCH                        
RÖRELSEKAPITAL
Bolagets befintliga likvida medel uppgår till cirka 2,2 
MSEK. Tillgängliga likvida medel, i kombination med 

förväntat kassaflöde från den löpande verksamheten 
avseende produktförsäljning och vissa engångsin-
täkter, bedöms vara tillräckliga för att täcka Bolagets 
rörelsekapitalbehov under kommande tolv månader.

Bolaget har även tillgång till en outnyttjad check-
kredit om 1,5 MSEK.

Om Bolagets kassaflöde från den löpande verk-
samheten inte skulle uppgå till förväntad nivå, och 
behov av ytterligare finansiering utöver tillgänglig 
checkkredit för att täcka rörelsekapitalbehovet skulle 
uppstå, avser Bolaget att utvärdera möjligheterna 
till att avyttra vissa distributionsrättigheter eller att 
genomföra en nyemission.

TRANSAKTIONER MED                     
NÄRSTÅENDE
Dignitana har inga avtal med närstående (Bolagets 
styrelseledamöter, ledande befattningshavare eller 
revisorer) som är ovanliga till sin karaktär eller som 
skett på osedvanliga villkor. 

TVISTER OCH RÄTTSLIGA           
FÖRHÅLLANDEN
Dignitana är inte part i någon tvist, rättegång eller 
skiljeförfarande som skulle kunna påverka Bolagets 
ekonomiska ställning i någon västenlig grad.

CERTIFIED ADVISER
Bolaget har utsett Erik Penser Bankaktiebolag till 
Certifed Adviser. Erik Penser Bankaktiebolag ägde 
per den 30 november 2011 inga aktier i Dignitana.

Ö V R I G  I N F O R M A T I O N
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RISKFAKTORER 

R I S K F A K T O R E R 

En investering i aktier innebär ett risktagande. Nedan redogörs för ett antal risker som kan få betydelse för 
Bolagets verksamhet och framtida utveckling. Riskerna är inte rangordnade efter sannolikhet, betydelse eller 
potentiell påverkan på Bolagets verksamhet, resultat eller finansiella ställning. Beskrivningen av riskfaktorer 
är inte uttömmande utan innehåller endast exempel på sådana riskfaktorer som en investerare bör beakta 
tillsammans med övrig information i denna Bolagsbeskrivning

Följaktligen skulle ytterligare riskfaktorer som för närvarande inte är kända eller som för tillfället inte an-
ses vara betydande också kunna påverka Bolagets verksamhet, resultat eller finansiella ställning. Värdet på 
en investering i Bolaget kan komma att påverkas väsentligt om någon av de nedan angivna riskfaktorerna 
materialiseras. Investerare uppmanas att göra en egen bedömning av nedan angivna och andra potentiella 
riskfaktorers betydelse för Bolagets verksamhet och framtida utveckling.

Bolagsbeskrivningen innehåller även framtidsinriktade uttalanden som är beroende av framtida händelser, 
risker och osäkerheter. Bolagets faktiska resultat kan skilja sig avsevärt från de resultat som förutspås i de 
framtidsinriktade uttalandena till följd av många olika faktorer, däribland men inte begränsat till de risker 
som beskrivs nedan och på annan plats i denna Bolagsbeskrivning.

VERKSAMHETS- OCH MARKNADS-
RELATERADE RISKER

Verksamhetshistoria med negativa             
resultat 
Dignitana har, tidigare genom Dignitana Sweden AB 
(vidare information angående Dignitana Sweden AB 
och tidigare bedriven verksamhet finns under stycket 
”Historik”), bedrivit verksamhet sedan 1998. Bola-
get har fram till idag primärt fokuserat på utveckling 
och förberedelser inför en bred marknadsintroduk-
tion. Marknadsföring har bedrivits med små resurser. 
Under åren 1998-2009 har Bolaget inte uppvisat ett 
positivt resultat. De intäkter som har genererats har 
inte varit tillräckliga för att finansiera utvecklingen i 
önskvärd takt, utan Bolagets aktieägare har löpande 
tillskjutit kapital. Det finns ingen säkerhet eller ga-
ranti för att Bolagets affärsinriktning eller valda stra-
tegier kommer att resultera i omsättningstillväxt och 
förbättrad lönsamhet under en framtida tidsperiod. 

Nyckelpersoner 
Dignitana verkar inom ett expansivt och priorite-
rat område inom cancersjukvården. Dignitana är 
beroende av kvalificerad och motiverad personal 
i Bolagets organisation. Det är därför av stor vikt 
att Dignitana lyckas attrahera och bibehålla nyckel-
personer samt att dessa upplever Bolaget som en 
stimulerande arbetsgivare. En förlust av en eller flera 
nyckelpersoner kan medföra negativa konsekvenser 
för Bolagets verksamhet och resultat. 

Konkurrenter 
En omfattande satsning och produktutveckling från 
en konkurrent kan medföra risker i form av försäm-
rad försäljning. Företag med global verksamhet som 

i dagsläget arbetar med närliggande områden kan 
bestämma sig för att etablera sig inom Dignitanas 
verksamhetsområde. Ökad konkurrens kan innebära 
negativa försäljnings- och resultateffekter för Bola-
get i framtiden. 

Kunder 
Då Dignitana har fått sitt marknadsgenombrott först 
under 2009 har rörelseintäkterna hittills genererats 
från ett begränsat antal kunder. Vissa kunder kan 
under begränsade tidsperioder stå för en stor andel 
av Bolagets totala rörelseintäkter. En förlust av en 
större kund skulle på kort sikt kunna påverka Dig-
nitanas omsättning negativt. 

Polit isk risk 
Dignitana är verksamt i och genom ett antal olika 
länder. Risker kan uppstå genom förändringar av la-
gar, skatter, tullar, växelkurser och andra villkor för 
utländska bolag. Bolaget påverkas även av politiska 
och ekonomiska osäkerhetsfaktorer i dessa länder. 
Ovanstående kan medföra negativa konsekvenser för 
Bolagets verksamhet och resultat.
 

Marknadstil lväxt 
Dignitana planerar att expandera under de kom-
mande åren, dels genom att öka marknadsandelarna 
i de länder och regioner Bolaget redan har etablerat 
sig i och dels genom att etablera sig i nya länder och 
regioner. En etablering i nya länder och regioner kan 
medföra problem och risker som är svåra att förutse. 
Vidare kan etableringar försenas och därigenom 
medföra intäktsbortfall. En snabb tillväxt kan även 
innebära att Bolaget gör förvärv av andra företag. 
Uteblivna synergieffekter och ett mindre lyckosamt 
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integreringsarbete kan påverka såväl Bolagets verk-
samhet som resultatet på ett negativt sätt. En snabb 
tillväxt kan medföra problem på det organisatoriska 
planet. Det kan vara svårt att rekrytera rätt personal 
och det kan uppstå svårigheter avseende att fram-
gångsrikt integrera ny personal i organisationen. 
Sådana svårigheter kan medföra negativa effekter 
för Bolagets finansiella ställning och resultat. 

Marknaden i USA 
Dignitana avser att, efter godkända kliniska studier 
samt ett erhållet godkännande från FDA, inleda en 
marknadsbearbetning i USA. Att erhålla ett FDA- 
godkännande tar ungefär 18 till 22 månader och 
Bolaget bedömer att kostnaden för denna process 
uppgår till cirka 8 MSEK. 

Då marknadspotentialen, enligt styrelsens bedöm-
ning, är stor är en lyckad etablering av DigniCap-
systemet i USA av central vikt för Dignitana. Det är 
svårt att på förhand bedöma kostnader för bearbet-
ning av en ny marknad. Marknadsbearbetningen i 
USA kan komma att bli mer kostsam än vad Dig-
nitana förutsett och om så skulle vara fallet kan 
ytterligare kapitalanskaffning komma att bli nödvän-
dig. Det kan ej garanteras att Bolaget kan anskaffa 
ytterligare kapital. 

Patent 
Dignitana innehar beviljade patent i Europa (18 
länder), USA och Japan. Vidare har Dignitana möns-
terskydd avseende designen av DigniCap-systemets 
silikonhätta, i Europa, Japan och USA. Det kan inte 
försäkras att den tekniska höjden i de beviljade pa-
tenten samt mönsterskydden och i framtiden even-
tuella beviljade patent är tillräckliga för att erövra 
tänkta marknadsandelar inom Bolagets marknads-
segment. Det kan inte heller försäkras att Dignitanas 
patent utgör ett fullgott legalt och/eller kommersiellt 
skydd mot eventuella framtida konkurrenter som kan 
komma att kopiera eller tangera Dignitanas system. 
Det går ej heller att utesluta risken för att inlämnade 
patentsökningar ej beviljas, eller att de kräver kom-
pletteringar som både kan vara resurs- och kapital-
krävande. 

Utvecklingskostnader 
Dignitana kommer att fortsätta med att vidareut-
veckla Bolagets produkt DigniCap, samt utveckla nya 
produkter inom sitt verksamhetsområde. Tids- och 
kostnadsaspekter för produktutveckling kan vara 
svåra att på förhand fastställa med exakthet. Detta 
medför en risk att en planerad produktutveckling 
blir mer kostnadskrävande än planerat, vilket kan 
medföra negativa effekter på Bolags resultat och 
finansiella ställning. 

Konservativ marknad 
Dignitana verkar inom ett segment på marknaden 
för medicinteknik, som omfattar onkologikliniker 
som utför cytostatikabehandlingar världen över. Det 
kan ta relativt lång tid innan en ny behandlings-
metod vinner full acceptans inom sjukvården, som 
oftast anses som konservativ. Idag är den vanligaste 
metoden, när en patient drabbas av cytostatikarela-
terat håravfall, att erbjuda patienten en peruk. Dock 
har skalpkylning med vätskebaserade system som 
förhindrar håravfall mötts av större acceptans än 
tidigare och erbjuds nu på ett stort antal onkologikli-
niker i Skandinavien, Storbritannien och Holland. Det 
finns likväl inga garantier för att Bolagets produkter 
kommer att mottas väl av marknaden. 

Cytostatika utan biverkningar 
Varje år lägger läkemedelsindustrin stora resurser 
på att finna allt effektivare cytostatika, med så få 
biverkningar som möjligt. Störst fokus läggs på att 
förhindra livshotande biverkningar, men även illamå-
ende och håravfall erkänns ett visst intresse. Enligt 
Bolagets kännedom finns det dock i dagsläget inga 
läkemedel som motverkar håravfall, inte heller be-
döms ett sådant läkemedel inte finnas tillgängligt på 
marknaden inom överskådlig framtid. Det kan dock 
inte uteslutas att läkemedelsindustrin i framtiden 
lyckas utveckla läkemedel mot håravfall som orsa-
kas av cytostatika. Detta skulle i sådana fall kunna 
påverka Dignitanas omsättning och resultat negativt. 

FINANSIELLA RISKER

Finansieringsbehov och kapital 
Dignitanas planerade expansion och framtida mark-
nadssatsningar innebär ökade kostnader för Bolaget. 
Vidare förväntas Dignitanas behov av rörelsekapital 
öka. Det kan inte uteslutas att Dignitana i framti-
den kan behöva anskaffa ytterligare kapital. Dagens 
finansiella klimat kan avsevärt försvåra möjligheten 
att anskaffa kapital, vilket gör att Bolaget inte kan 
garantera att eventuellt ytterligare kapital kan an-
skaffas. Om behov av att anskaffa ytterligare kapital 
uppstår och detta ej är möjligt skulle det innebära 
negativa konsekvenser för Bolagets fortsatta drift. 

Valutarisker
Förändringar i valutakurser kan ha inverkan på 
Bolagets rörelsekostnader, försäljningspriser och 
aktievärdering. En väsentlig del av försäljningsintäk-
terna kan komma att inflyta i internationella valutor, 
främst i Euro. 

R I S K F A K T O R E R 
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BOLAGSORDNING

B O L A G S O R D N I N G

§ 1 Firma 
Bolagets firma är Dignitana AB (publ). Bolaget är 
publikt (publ). 

§ 2 Styrelsens säte 
Styrelsen skall ha sitt säte i Lunds kommun. 

§ 3 Verksamhet 
Föremålet skall utveckla, tillverka och handla med 
medicinteknisk utrustning, särskilt med inriktning 
mot att lindra biverkningar vid medicinering, även-
som idka annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall vara lägst 3 600 000 kronor och 
högst 14 400 000 kronor. 

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 3 600 000 och högst 
14 400 000 stycken. 

§ 6 Styrelse 
Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 7 ledamö-
ter med högst 3 suppleanter.

§ 7 Revisor
För granskning av bolagets årsredovisning samt 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 
skall en eller två revisorer med eller utan supplean-
ter utses eller ett registrerat revisionsbolag. 

§ 8 Kallelse ti l l  bolagsstämma              
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonse-
ring i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dag-
bladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle 
upphöra skall kallelse istället ske genom annonsering 
i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Nyheter. 

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolags-
stämma där fråga om ändring av bolagsordningen 
kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och 
senast fyra veckor före stämman. Kallelse till an-
nan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex 
veckor och senast två veckor före stämman. 

§ 9 Anmälan ti l l  stämma
Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som 
upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 
28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig 
hos bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i 
kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara sön-

dag, annan allmän helgdag, lördag, midsommaraf-
ton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare 
än femte vardagen före stämman. 

§ 10 Årsstämma
Årsstämma skall hållas årligen inom sex (6) månader 
efter räkenskapsårets utgång. 

På årsstämma skall följande ärenden förekomma: 
1) Val av ordförande vid stämman.
2) Upprättande och godkännande av röstlängd. 
3) Godkännande av dagordningen. 
4) Val av en eller två justeringsmän. 
5) Prövning av om stämman blivit behörigen  
 sammankallad. 
6) Föredragning av framlagd årsredovisning 
 och revisionsberättelse samt i före-
 kommande fall koncernredovisning och 
 koncernrevisionsberättelse. 
7) Beslut 
 a) om fastställande av resultaträkning  
  och balansräkning samt i före-
  kommande fall  koncernresultat-
  räkning och koncernbalansräkning; 
 b) om dispositioner beträffande 
  bolagets vinst eller förlust enligt den  
  fastställda balansräkningen; 
 c) om ansvarsfrihet åt styrelseleda-
  möter och verkställande direktör. 
8) Fastställande av styrelse- och revisors-
 arvoden. 
9) Val av styrelse och eventuella styrelse-
 suppleanter samt i förekommande fall  
 revisorer eller revisionsbolag och eventuella  
 revisorssuppleanter. 
10) Annat ärende, som ankommer på stämman  
 enligt aktiebolagslagen eller bolags-
 ordningen. 

§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 11 Avstämningsförbehåll 
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämnings-
dagen är införd i aktieboken och antecknad i ett av-
stämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) 
om kontoföring av finansiella instrument eller den 
som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 
18 § första stycket 6 – 8 nämnda lag, ska antas vara 
behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 
kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551). 

Denna bolagsordning antogs på extra bolagsstämma 
den 1 december 2009
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SKATTEFRÅGOR I SVERIGE

Nedan sammanfattas vissa skatteregler som kan komma att aktualiseras i samband med upptagande till 
handel av aktier i Dignitana på First North. Sammanfattningen vänder sig till aktieägare som är obegränsat 
skattskyldiga i Sverige. Sammanfattningen är inte avsedd att vara uttömmande och omfattar inte situationer 
där aktierna innehas av handelsbolag eller som lagertillgång i näringsverksamhet. Vidare behandlas inte de 
särskilda reglerna om skattefri kapitalvinst (inklusive avdragsförbud vid kapitalförlust) och utdelning i bolags-
sektorn som kan bli tillämpliga då aktieägare innehar aktier som anses vara näringsbetingade. Inte heller 
behandlas de särskilda regler som gäller för så kallade kvalificerade aktier i fåmansföretag. Särskilda skat-
tekonsekvenser kan uppkomma också för andra kategorier av aktieägare, såsom investmentföretag, inves-
teringsfonder och personer som inte är obegränsat skattskyldiga i Sverige. Innehavare av aktier i Dignitana 
rekommenderas att inhämta råd från skatterådgivare avseende de skattekonsekvenser som kan uppkomma i 
varje enskilt fall, inklusive tillämpligheten och effekten av utländska regler och skatteavtal.

FYSISKA PERSONER
För fysiska personer och dödsbon beskattas kapital-
vinster såsom utdelning och kapitalvinst vid avytt-
ring av aktier i inkomstslaget kapital. Skattesatsen 
är 30 procent. 

Preliminär skatt avseende utdelning innehålls av 
Euroclear eller, för förvaltarregistrerade innehav, av 
förvaltaren. Bolaget ansvarar inte för att eventuell 
källskatt innehålls. 

Kapitalvinst respektive kapitalförlust beräknas nor-
malt som skillnaden mellan försäljningsersättningen, 
efter avdrag för försäljningsutgifter, och omkostnads-
beloppet. Omkostnadsbeloppet för samtliga aktier 
av samma slag och sort beräknas gemensamt med 
tillämpning av genomsnittsmetoden. För marknads-
noterade aktier får omkostnadsbeloppet alternativt 
bestämmas enligt schablonmetoden till 20 procent 
av försäljningsersättningen efter avdrag för försälj-
ningsutgifter.

Kapitalförluster vid avyttring av marknadsnoterade 
aktier är fullt avdragsgilla mot skattepliktiga kapi-
talvinster samma år på andra marknadsnoterade 
aktier och delägarrätter utom andelar i sådana 
investeringsfonder som innehåller endast svenska 
fordringsrätter (räntefonder). Kapitalförlust som inte 
kan kvittas på detta sätt får dras av med 70 procent 
mot övriga inkomster i inkomstslaget kapital. Upp-
kommer underskott i inkomstslaget kapital medges 
skattereduktion mot kommunal och statlig inkomst-
skatt samt mot statlig fastighetsskatt och kommunal 
fastighetsavgift. Skattereduktion medges med 30 
procent av den del av underskottet som inte översti-
ger 100 000 SEK och med 21 procent av resterande 
del. Underskott kan inte sparas till senare beskatt-
ningsbolag.

JURIDISKA PERSONER
Juridiska personer, utom dödsbon, beskattas normalt 

för alla inkomster, inklusive skattepliktiga kapitalvin-
ster och utdelning, i inkomstslaget näringsverksam-
het. Skattesatsen är 26,3 procent. Om aktierna ut-
gör näringsbetingade andelar gäller särskilda regler. 

Beräkning av kapitalvinst respektive kapitalförlust 
sker på samma sätt som för fysiska personer enligt 
vad som anges ovan. Avdrag för kapitalförluster 
medges normalt endast mot kapitalvinster på aktier 
eller andra delägarrätter. En kapitalförlust kan även, 
om vissa villkor är uppfyllda, kvittas mot kapitalvin-
ster i bolag inom samma koncern, under förutsätt-
ning att koncernbidragsrätt föreligger mellan bola-
gen. Kapitalförlust som inte har kunnat utnyttjas ett 
visst år får sparas och dras av mot kapitalvinster på 
aktier och andra delägarrätter under efterföljande 
beskattningsår utan begränsning i tiden.

AKTIEÄGARE SOM ÄR                 
BEGRÄNSAT SKATTSKYLDIGA         
I SVERIGE
För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i 
Sverige utgår normal svensk kupongskatt om 30 
procent på utdelning från svenska aktiebolag. Denna 
skattesats är dock i allmänhet reducerad genom 
skatteavtal mellan Sverige och andra länder för 
undvikande av dubbelbeskattning. Kupongskatten 
innehålls vid utdelningstillfället av Euroclear eller, för 
förvaltarregistrerade innehav, av förvaltaren. I de fall 
kupongskatt om 30 procent innehålls vid utbetalning 
till en person som har rätt att beskattas enligt en 
lägre skattesats eller kupongskatt annars innehållits 
med för stort belopp, kan återbetalning begäras hos 
Skatteverket före utgången av det femte kalender-
året efter utdelningstillfället. 

Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige 
och som inte bedriver verksamhet från fast driftställe 
i Sverige beskattas normalt inte i Sverige för kapital-
vinster vid avyttring av aktier och andra delägarrät-
ter. Aktieägare kan dock bli föremål för beskattning 

S K A T T E F R Å G O R  I  S V E R I G E
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i sin skatterättsliga hemvist. Enligt en särskild regel 
kan fysiska personer som är begränsat skattskyldiga 
i Sverige bli föremål för svensk beskattning vid av-
yttring av vissa värdepapper om de vid något tillfälle 
under det kalenderår då avyttringen sker eller vid 
något tillfälle under de tio närmast föregående ka-
lenderåren varit bosatta i Sverige eller stadigvarande 
vistats här. Tillämpligheten av regeln är dock i flera 
fall begränsad genom skatteavtal mellan Sverige och 
andra länder för undvikande av dubbelbeskattning.

S K A T T E F R Å G O R  I  S V E R I G E
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