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VIKTIG INFORMATION
Detta prospekt (”Prospektet”) har upprättats med anledning av erbjudandet till allmänheten i Sverige och upptagande till handel av aktier i IRRAS AB, organisationsnum-
mer 556872-7134 (ett svenskt publikt aktiebolag) på Nasdaq First North Premier (”Erbjudandet”). Med ”IRRAS” eller ”Bolaget” avses i detta Prospekt, beroende på 
sammanhanget, IRRAS AB, den koncern vari Bolaget är moderbolag eller ett dotterbolag i koncernen. Med ”Koncernen” avses i detta Prospekt den koncern i vilken IRRAS 
AB är moderbolag samt IRRAS USA, Inc. och IRRAS GmbH är dotterbolag. Med ”Huvudägarna” avses Vandel Medical Equipment (CY) Limited, Serendipity Ixora AB (publ), 
F.EX Endotherapy Limited, Bacara Holdings Limited and Timoben Medical Holding. Med ”ABGSC” avses ABG Sundal Collier AB. ABGSC är Sole Global Coordinator i 
Erbjudandet. Med ”Vator” avses Vator Securities AB. Vator är Financial Adviser i samband med Erbjudandet. 

Viss finansiell information och annan information som presenteras i Prospektet har avrundats för att göra informationen lättillgänglig för läsaren. Följaktligen överens-
stämmer inte  siffrorna i vissa kolumner med angiven totalsumma. Om inte annat anges, är alla finansiella belopp uttryckta i svenska kronor (”SEK”). Se avsnitt ”Ordlista” 
för definitioner av andra termer i Prospektet. Se avsnittet Ordlista för definitioner av andra termer i Prospektet. 

Aktierna i Erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den amerikanska Värdepapperslagen från 1933 i dess ändrade lydelse,  (”Securities Act”) 
eller någon annan relevant värdepappersmyndighet i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas eller säljas inom USA, med undantag för personer 
som anses vara kvalificerade institutionella investerare (Eng. QIBs), eller utanför USA genom transaktioner som inte omfattas av dess lagar, i enlighet med Regulation S. 
Potentiella köpare meddelas härmed att säljarna av aktierna i Erbjudandet kan komma att förlita sig på undantaget från bestämmelserna i Section 5 i Securities Act som 
möjliggörs av Rule 144A. Aktierna i Erbjudandet har inte granskats av någon federal eller delstatlig värde papperskommission eller reglerande myndighet i USA. De ovan 
nämnda myndigheterna har heller inte bekräftat riktigheten i eller bedömt lämpligheten av Prospektet. Eventuella påståenden om motsatsen utgör ett brott i USA. Erbju-
dandet utgör inte ett erbjudande att sälja, eller en inbjudan till ett erbjudande om att förvärva, aktier i någon jurisdiktion där ett sådan erbjudande är olagligt. För ytterli-
gare information rörande vissa överlåtelsebegränsningar av aktierna  hänvisas till avsnittet Överlåtelsebegränsningar. Prospektet har godkänts och registrerats av Finans-
inspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 § och 26 § lagen (1991:980) om handel av med finansiella instrument. Godkännandet och registreringen innebär 
inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i prospektet är riktiga eller fullständiga. Prospektet har upprättats i både en svenskspråkig och en engelskspråkig 
version. I händelse av att versionerna inte överensstämmer ska den svenskspråkiga versionen äga företräde. Erbjudandet och Prospektet regleras av svensk rätt. Tvist i 
anledning av Erbjudandet och prospektet ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

Framåtriktad information
Prospektet innehåller viss framåtriktad information som återspeglar IRRAS aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, 
”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som 
inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhets-
faktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling 
och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information, eller undgå att möta förväntningar som uttryckligen eller underför-
stått antagits eller som beskrivs i sådan information eller som visar sig vara mindre fördelaktigt än de resultat som uttryckligen eller underförstått antagits eller beskrivits i 
sådan information. Följaktligen bör inte potentiella investerare heller otillbörligen förlita sig på framåtriktad information häri, och de råds att läsa Prospektet i sin helhet. 
Varken Bolaget, ABGSC eller Vator kan garantera riktigheten i sådan information eller att uppskattningar kring framtida utveckling kommer att förverkligas. Med beak-
tande av de risker, osäkerheter och antaganden som är förenade med framåtriktad information är det möjligt att framtida händelser som nämns i Prospektet inte kommer 
att inträffa. Framåtriktad information som härstammar från studier utförda av tredje part kan vidare komma att visa sig vara oriktig. Faktiska resultat, prestationer eller 
händelser kan komma att skilja sig väsentligt från vad som uppges i den framåtriktade informationen bland annat, och utan begränsning: förändringar i allmänna ekono-
miska förhållanden och särskilt ekonomiska förhållanden på de marknader där Bolaget är verksamt, förändringar som påverkar ränteläget, förändringar som påverkar 
valutakurser, förändringar som påverkar konkurrensnivåer, förändringar i lagar och regler, samt förekomsten av olyckor eller miljöskador.

Faktorer som kan göra att IRRAS framtida resultat avviker från vad som uttalats i framåtriktad information innefattar, men är inte begränsade till, de som beskrivs i avsnittet 
”Riskfaktorer”. Framåtriktad information i Prospektet gäller endast per dagen för Prospektets offentliggörande. Varken IRRAS eller Sole Global Coordinator lämnar 
utfälstelse om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information till följd av ny information, framtida händelser eller liknande omständigheter 
annat än vad som föjer av tillämplig lagstiftning. 

Bransch- och marknadsinformation
Prospektet innehåller information om Bolagets geografiska marknader och produktmarknader, marknadsstorlek och andra annan marknadsinformation hänförlig till 
IRRAS verksamhet och marknad. Om inte annat anges är sådan information baserad på Bolagets analys av flera olika källor, däribland statistik och information från 
externa bransch- eller marknadsrapporter, marknadsundersökningar offentligt tillgänglig information samt kommersiella publikationer. Sådan information som kommer 
från tredje man har återgivits korrekt och såvitt IRRAS kan känna till och förvissa sig om genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörd tredje 
man har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Bransch- och marknadspublikationer anger gene-
rellt att informationen i publikationen har erhållits från källor som bedöms vara tillförlitliga, men att korrektheten och fullständigheten i informationen inte kan garante-
ras. Bolaget har inte på egen hand verifierat, och kan därför inte garantera korrektheten i, den marknadsinformationen som finns i Prospektet och som har hämtats från 
eller härrör ur dessa marknadspublikationer. Innehållet i Bolagets webbplats eller webbplatser som tillhör tredje part och som hänvisas till häri utgör inte en del av 
Prospektet. Marknads information och marknadsstatistik är till sin natur framåtblickande och föremål för osäkerhet. Sådan information och statistik är baserad på mark-
nadsundersökningar, vilka i sin tur är baserade på urval och subjektiva tolkningar och bedömningar, däribland bedömningar om vilken typ av produkter och transaktioner 
som borde omfattas av den relevanta marknaden, både av de som utgör undersökningarna och respondenterna. Följaktligen bör potentiella investerare vara uppmärk-
samma på att den finansiella informationen, marknadsinformation samt de prognoser och uppskattningar av marknadsinformation som återfinns i Prospektet inte 
nödvändigtvis utgör tillförlitliga indikationer på IRRAS framtida resultat. 

Stabilisering 
I samband med Erbjudandet kan Sole Global Coordinator komma att genomföra transaktioner i syfte att hålla marknadspriset på en nivå högre än den som i annat fall 
kanske hade varit rådande på marknaden. Sådana stabiliseringstransaktioner kan komma att genomföras på Nasdaq First North Premier, OTC-marknaden eller på annat 
sätt, och kan komma att genomföras när som helst under perioden som börjar på första dagen för handel i aktien på Nasdaq First North Premier och avslutas senast 30 
kalenderdagar därefter. Sole Global Coordinator har dock ingen skyldighet att genomföra någon stabilisering och det finns ingen garanti för att stabiliseringen kommer 
att genomföras. Se vidare under ”Stabilisering” i avsnittet ”Legala frågor och kompletterande information”.

Att Sole Global Coordinator har möjlighet att genomföra stabiliseringsåtgärder innebär inte att sådana åtgärder med nödvändighet kommer att vidtas. Vidtagna stabilise-
ringsåtgärder kan vidare när som helst avbrytas. Då stabiliseringsperioden (30 kalenderdagar) har löpt ut kommer Sole Global Coordinator att, genom  Bolaget, meddela 
om stabiliseringsåtgärder vidtagits, de datum då stabiliseringsåtgärder i förekommande fall vidtagits, inklusive sista datum för sådana  åtgärder, samt inom vilket prisinter-
vall som stabiliseringstransaktionerna genomfördes. 

VIKTIG INFORMATION OM TECKNANDE AV AKTIER
Besked om tilldelning av tecknade aktier till allmänheten i Sverige sker genom utskick av avräkningsnota, vilket beräknas ske omkring den 22 november 2017. Efter det att 
betalning för tilldelade aktier hanterats av Sole Global Coordinator kommer betalda aktier att överföras till av tecknaren anvisad värdepappersdepå eller VP-konto. Den 
tid som erfordras för överföring av betalning samt överföring av betalda aktier till tecknarna av aktier i IRRAS kan medföra att dessa tecknare inte kommer att ha tilldelade 
aktier tillgängliga på anvisad värdepappersdepå eller VP-konto förrän tidigast den 24 november 2017. Handel med IRRAS aktier på Nasdaq First North Premier beräknas 
komma att påbörjas omkring den 22 november 2017. Observera att förhållandet att aktier inte kommer finnas tillgängliga på tecknarens värde pappersdepå eller 
VP-konto förrän tidigast den 24 november kan innebära att tecknaren inte har möjlighet att sälja dessa aktier över börsen från och med den dag då handeln i aktien 
påbörjats utan först när aktierna finns tillgängliga på värdepappersdepån eller VP-kontot. 

VIKTIG INFORMATION OM NASDAQ FIRST NORTH PREMIER
Nasdaq First North Premier är en alternativ marknadsplats (MTF) som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad 
marknad. Bolag på Nasdaq First North Premier regleras av Nasdaq First North Premiers regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. 
En placering i ett bolag som handlas på First North Premier är mer riskfylld än en placering i ett bolag på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är godkännde för 
handel på Nasdaq First North Premier har en Certified Advisor. IRRAS har utsett Wildeco till Certified Advisor. Det är Nasdaq Stockholm AB som godkänner handel med 
aktier på Nasdaq First North Premier. 
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SAMMANFATTNING

Prospektsammanfattningar består av informationskrav uppställda i ”punkter”. Punkterna är numrerade 
i avsnitten A–E (A.1–E.7). 

Sammanfattningen i Prospektet innehåller alla de punkter som krävs i en sammanfattning för aktuell 
typ av värdepapper och emittent. Eftersom vissa punkter inte är tillämpliga för alla typer av prospekt 
kan det dock finnas luckor i punkternas numrering. 

Även om det krävs att en punkt inkluderas i sammanfattningen för aktuell typ av värdepapper och 
emittent, är det möjligt att ingen relevant information kan ges rörande punkten. Informationen har då 
ersatts med en kort beskrivning av punkten tillsammans med angivelsen ”Ej tillämplig”. 

AVSNITT A – INTRODUKTION OCH VARNINGAR

A.1 Introduktion  
och varningar

Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till Prospektet.
Varje beslut om att investera i IRRAS ska baseras på en bedömning av Prospektet i dess helhet 
från investerarens sida.

Om yrkande avseende uppgifterna i Prospektet anförs vid domstol, kan den investerare som 
är kärande i enlighet med medlemsstaternas nationella lagstiftning bli tvungen att svara för 
kostnaderna för översättning av Prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds.

Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen, inklu-
sive översättningar därav, men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller 
oförenlig med de andra delarna av Prospektet eller om den inte, tillsammans med andra delar 
av Prospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare när de överväger att investera i 
IRRAS.

A.2 Samtycke till 
användning av 
Prospektet 

Ej tillämplig. IRRAS samtycker inte till att Prospektet används av finansiella mellanhänder för 
efterföljande återförsäljning eller placering av de värdepapper som omfattas av Prospektet.

AVSNITT B – EMITTENT

B.1 Firma och 
handels beteckning

Bolagets namn (och handelsbeteckning) är IRRAS AB och dess organisationsnummer är 
556872-7134. Bolagets  kortnamn (ticker) på Nasdaq First North Premier kommer att vara 
IRRAS. 

B.2 Säte och 
bolagsform

IRRAS är ett svenskt publikt aktiebolag, bildat i Sverige, med säte i Stockholm. Bolaget har 
bildats enligt svensk rätt och dess organisationsform regleras av aktiebolagslagen (2005:551).

B.3 Beskrivning av 
emittentens 
verksamhet

IRRAS är ett medicintekniskt bolag i kommersiell fas som för närvarande inriktar sig på design, 
utveckling och kommersialisering av innovativa lösningar för att underlätta kirurgiska ingrepp 
i behandling av olika typer av hjärnsjukdomar, med målet att väsentligt förbättra resultatet för 
patienter, minska den tid patienten behöver tillbringa på både intensivvårdsavdelning och 
slutenvårdsavdelning, och bidra till hälsoekonomiska fördelar för både sjukhus och andra 
vårdgivare. Bolagets initiala produktfokus ligger på intrakraniella vätskehanteringslösningar 
som nyttjar den egenutvecklade plattformstekniken IRRAflow, som är ett CE-märkt, helt 
 integrerat, slutet medicintekniskt system som möjliggör både intelligent intrakraniell vätske-
hantering och noggrann övervakning i realtid av intrakraniellt tryck. 

Initialt fokuserar Bolaget på att kommersialisera IRRAflow på marknaderna för hemorragisk 
stroke och kroniskt subduralhematom. Bolaget påbörjade en kommersiell lansering av 
IRRAflow i Tyskland i maj 2017 och har därefter påbörjat en lansering utanför Tyskland genom 
att kontraktera 21 återförsäljare avseende 42 länder.
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SAMMANFATTNING

B.4a Beskrivning av 
betydande trender i 
branschen

Under 2015 drabbades cirka 250 000 patienter i EU och 210 000 patienter i USA av hemorra-
gisk stroke. Bolaget förväntar sig att antalet strokes per år kommer att öka framgent, bland 
annat som en följd av en åldrande befolkning.

Bolaget förväntar sig prispress i samband med försäljningen av och ersättningen för använ-
dandet att IRRAflow på grund av trenden mot ”managed care”, hälsovårdsorganisationers 
ökade inflytande, ytterligare ändringar i lagstiftningen och prispress vad gäller kostnaderna 
för hälso- och sjukvård i allmänhet.

B.5 Koncern IRRAS är moderbolag i en koncern bestående av ett tyskt dotterbolag, IRRAS GmbH, och ett 
amerikanskt dotterbolag, IRRAS USA, Inc., ett bolag registrerat i delstaten Delaware.

B.6 Större aktieägare 
samt kontroll av 
Bolaget

ÄGARFÖRHÅLLANDEN 
Antalet aktieägare i IRRAS uppgick till cirka 200 st per den 30 september 2017. I tabellen 
nedan redovisas IRRAS tio största aktieägare. I kolumn 1 ägarförhållandena per den 
30 september 2017 och i kolumn 2 respektive 3 redovisas ägarförhållandena omedelbart 
efter slutförandet av Erbjudandet, uppdelat på om Övertilldelningsoptionen inte utnyttjas 
respektive om Övertilldelningsoptionen utnyttjas. Beräkningarna avseende ägarförhållandena 
efter Erbjudandets genomförande är baserade på antagandet att Erbjudandet fulltecknas och 
att priset i Erbjudandet motsvarar mittpunkten av prisintervallet, det vill säga 47,50 SEK, samt 
att Investerande Aktieägare inte erhåller någon tilldelning. 

Ägande per den 
30 september 2017

Ägande efter Erbju-
dandet om inte 

Övertilldelnings-
optionen utnyttjas

Ägande efter 
 Erbjudandet om 
Övertilldelnings-

optionen 
utnyttjas till fullo

Aktieägare Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Vandel Medical Equipment 
(CY) Limited 3 259 000 18,93% 3 259 000 13,26% 3 259 000 12,69%

Serendipity Ixora AB (publ) 3 188 107 18,52% 3 188 107 12,97% 3 188 107 12,41%

F.EX Endotherapy Limited 3 030 800 17,60% 3 030 800 12,33% 3 030 800 11,80%

Bacara Holdings Limited  956 107 5,55% 956 107 3,89% 956 107 3,72%

Timoben Medical Holding  652 000 3,79% 652 000 2,65% 652 000 2,54%

Stella Corrente AB 277 143 1,61% 277 143 1,13% 277 143 1,08%

Förvaltnings AB 
 Vretensborg 140 000 0,81% 140 000 0,57% 140 000 0,54%

Mathias Malmgren 137 142 0,80% 137 142 0,56% 137 142 0,53%

Strategic Wisdom Nordic AB 128 571 0,75% 128 571 0,52% 128 571 0,50%

Acto AS 127 142 0,74% 127 142 0,52% 127 142 0,49%

Övriga befintliga ägare 5 321 407 30,91% 5 321 407 21,64% 5 321 407 20,71%

Nya aktieägare – – 7 368 421 29,97% 8 473 684 32,98%

Summa 17 217 419 100,00% 24 585 840 100,00% 25 691 103 100,00%
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SAMMANFATTNING

B.7 Utvald historisk 
finansiell 
information

Den finansiella informationen som presenteras i detta avsnitt har hämtats från IRRAS ej 
 reviderade konsoliderade delårsrapport i sammandrag per och för niomånadersperioden 
som avslutades 30 september 2017, IRRAS reviderade konsoliderade finansiella rapporter per 
och för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2016 och Moderbolagets revide-
rade finansiella rapporter per och för räkenskapsåren som avslutades den 31 december 2016, 
2015 och 2014. IRRAS konsoliderade delårsrapport i sammandrag är upprättad i enlighet med 
IAS 34 Delårs rapportering och årsredovisningslagen, och översiktlig  granskad av IRRAS 
oberoende  revisorer. De konsoliderade finansiella rapporterna för räkenskapsåret 2016 är 
upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards, så som de antagits av 
EU (”IFRS”) och reviderad av IRRAS oberoende revisorer. De finansiella rapporterna för Moder-
bolaget är upprättade i enlighet med årsredovisningslagen och RFR2 och reviderad av IRRAS 
oberoende revisorer. Notera att den finansiella informationen från Moderbolagets reviderade 
finansiella rapporter för räkenskapsåret 2016, 2015 och 2014 har inkluderats för att möjlig-
göra jämförelse eftersom IRRAS koncernen bildades 2016 genom etablering av IRRAS GmbH 
och IRRAS USA Inc som är helägda av Moderbolaget tillsammans ”Koncernen”). Redovis-
ningsprinciperna i Moderbolaget överensstämmer i allt väsentligt med Koncernens redovis-
ningsprinciper. Siffror som presenteras i detta avsnitt kan ha rundats upp eller ner i vissa fall, 
vilket betyder att  totalen i tabellerna inte nödvändigtvis är exakta.

RAPPORT ÖVER RESULTAT

Koncernen1) Koncernen2) Moderbolaget3)

Belopp i TSEK (om inte 
annat anges)

Jan–sep 
2017

Jan–sep 
2016 2016 2016 2015 2014

Nettoomsättning 11 304 – – – – –

Kostnader för sålda varor –3 616 – – – – –

Bruttoresultat 7 688 – – – – –

Övriga rörelseintäkter 490 201 239 239 465 934

Försäljningskostnader –10 653 –5 730 –9 136 –4 270 –2 040 –555

Administrationskostnader –28 955 –12 628 –17 935 –17 394 –5 054 –5 575

Forsknings– och 
 utvecklingskostnader –6 327 –2 169 –3 335 –2 722 –4 322 –2 865

Övriga rörelsekostnader – –441 –662 –662 –123 –12

Rörelseresultat –37 756 –20 767 –30 828 –24 808 –11 074 –8 073

Finansnetto 104 –774 –1 070 –783 –1 787 21

Resultat före skatt –37 653 –21 541 –31 898 –25 591 –12 861 –8 052

Skatt – – – – – –

Periodens resultat –37 653 –21 541 –31 898 –25 591 –12 861 –8 052

Periodens resultat per 
aktie före och efter 
 utspädning (SEK) –2,19 –1,51 –2,12 –1,70 –1,09 –0,68
1) Hämtade från IRRAS ej reviderade konsoliderade delårsrapport i sammandrag per och för niomånadersperioden som avslutades 

30 september 2017. 
2) Hämtade från IRRAS reviderade konsoliderade finansiella rapporter per och för räkenskapsåret som avslutades 31 december 2016. 
3) Hämtade från IRRAS reviderade finansiella rapporter per och för räkenskapsåren som avslutades 31 december 2016, 31 december 

2015 och 31 december 2014.
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B.7 Utvald historisk 
finansiell informa-
tion, forts.

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Koncernen1) Koncernen2) Moderbolaget3)

Belopp i TSEK
Jan–sep 

2017
Jan–sep 

2016 2016 2016 2015 2014

Periodens resultat –37 653 –21 541 –31 898 –25 591 –12 861 –8 052

Övrigt totalresultat 
för perioden:

Poster som kan komma 
att redovisas över 
 resultaträkningen

Periodens omräknings-
differenser vid omräkning 
av utländska verksamheter –727 –61 392 – – –

Övrigt totalresultat 
för perioden, netto 
efter skatt –727 –61 392 – – –

Summa totalresultat 
för perioden –38 379 –21 602 –31 506 –25 591 –12 861 –8 052

1) Hämtade från IRRAS ej reviderade konsoliderade delårsrapport i sammandrag per och för niomånadersperioden som avslutades 
30 september 2017. 

2) Hämtade från IRRAS reviderade konsoliderade finansiella rapporter per och för räkenskapsåret som avslutades 31 december 2016. 
3) Hämtade från IRRAS reviderade finansiella rapporter per och för räkenskapsåren som avslutades 31 december 2016, 31 december 

2015 och 31 december 2014. 
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B.7 Utvald historisk 
finansiell informa-
tion, forts.

RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING

Koncernen1) Koncernen2) Moderbolaget3)

Belopp i TSEK
30 sep 

2017
30 sep 

2016
31 dec 

2016
31 dec 

2016
31 dec 

2015
31 dec 

2014

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för 
utveckling 32 464 16 906 24 033 24 033 9 016 3 667

Patent 2 611 2 927 2 847 2 847 3 164 3 480

Materiella anläggnings-
tillgångar 228 17 16 – – –

Andelar i koncernföretag – – – 11 193 – –

Fordringar hos koncern-
företag – – – 4 082 – –

Summa anläggnings-
tillgångar 35 304 19 850 26 897 42 156 12 180 7 147

Omsättningstillgångar

Varulager 5 057 – – – – –

Fordringar hos 
 koncernföretag – – – 563 – –

Övriga fordringar 9 725 579 489 454 359 627

Förutbetalda kostnader 
och upplupna intäkter 219 67 60 60 – –

Likvida medel 28 516 81 669 70 814 60 460 18 408 6 777

Summa omsättnings-
tillgångar 43 516 82 316 71 363 61 537 18 767 7 404

SUMMA TILLGÅNGAR 78 820 102 166 98 260 103 693 30 947 14 550

EGET KAPITAL

Aktiekapital 517 86 86 86 59 59

Fond för utveckling s-
utgifter – – – 15 017 – –

Övrigt tillskjutet kapital 175 780 176 211 176 211 – – –

Överkursfond – – – 142 635 27 164 27 164

Reserver –335 –61 392 – – –

Balanserat resultat 
 inklusive periodens 
resultat –104 515 –74 755 –81 575 – – –

Balanserat resultat – – – –31 117 –14 233 –6 181

Periodens resultat – – – –25 591 –12 861 –8 052

Summa eget kapital 71 448 101 481 95 115 101 030 129 12 990

SKULDER

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 3 828 261 2 485 2 206 1 161 1 021

Övriga skulder 222 199 191 – – –

Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 3 322 225 469 457 151 539

Konvertibelt lån – – – – 29 505 –

Summa kortfristiga 
skulder 7 372 685 3 145 2 663 30 817 1 561

SUMMA SKULDER 
OCH EGET KAPITAL 78 820 102 166 98 260 103 693 30 947 14 550

1) Hämtade från IRRAS ej reviderade konsoliderade delårsrapport i sammandrag per och för niomånadersperioden som avslutades 
30 september 2017. 

2) Hämtade från IRRAS reviderade konsoliderade finansiella rapporter per och för räkenskapsåret som avslutades 31 december 2016. 
3) Hämtade från IRRAS reviderade finansiella rapporter per och för räkenskapsåren som avslutades 31 december 2016, 31 december 

2015 och 31 december 2014. 
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B.7 Utvald historisk 
finansiell informa-
tion, forts.

RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN

Koncernen1) Koncernen2) Moderbolaget3)

Belopp i TSEK
Jan–sep 

2017
Jan–sep 

2016 2016 2016 2015 2014

Kassaflöde från den 
löpande  verksamheten

Rörelseresultat –37 756 –20 767 –30 828 –24 808 –11 074 –8 073

Justering för icke kassa-
flödespåverkande poster

–  Avskrivningar 1 874 238 318 316 316 316

– Incitamentsprogram 14 712 7 456 10 993 8 438 – –

Erhållen ränta – 23 1 1 1 21

Erlagd ränta –1 19 –4 –4 0 0

Ökning/minskning 
 varulager –5 057 – – – – –

Ökning/minskning 
 rörelsefordringar –9 395 –288 –189 –704 268 –368

Ökning/minskning 
 rörelseskulder 4 334 –711 1 517 1 351 –249 614

Kassaflöde från den 
löpande   verksamheten –31 289  –14 029 –18 192 –15 409 –10 737 –7 490

Kassaflöde från 
investerings-
verksamheten

Investeringar i 
 dotterföretag – – – –8 638 – –

Investeringar i 
 immateriella 
 anläggningstillgångar –10 062 –7 890 –15 017 –15 017 –5 350 –3 667

Investeringar i materiella 
 anläggningstillgångar –219 –18 –18 – – –

Förändring finansiella 
 anläggningstillgångar – – – –4 082 – –

Kassaflöde från 
investerings-
verksamheten –10 282 –7 908 –15 035 –27 737 –5 350 –3 667

Kassaflöde från 
finansierings-
verksamheten

Nyemission – 85 198 85 198 85 198 – 9 193

Konvertibelt lån – – – – 27 718 –

Kassaflöde från 
finansierings-
verksamheten – 85 198 85 198 85 198 27 718 9 193

Periodens kassaflöde –41 570 63 261 51 971 42 052 11 631 –1 964

Likvida medel vid 
 periodens början 70 814 18 408 18 408 18 408 6 777 8 741

Kursdifferens i likvida 
medel –728 - 435 – – –

Likvida medel vid 
 periodens slut 28 516 81 669 70 814 60 460 18 408 6 777

1) Hämtade från IRRAS ej reviderade konsoliderade delårsrapport i sammandrag per och för niomånadersperioden som avslutades 
30 september 2017. 

2) Hämtade från IRRAS reviderade konsoliderade finansiella rapporter per och för räkenskapsåret som avslutades 31 december 2016. 
3) Hämtade från IRRAS reviderade finansiella rapporter per och för räkenskapsåren som avslutades 31 december 2016, 31 december 

2015 och 31 december 2014. 
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B.7 Utvald historisk 
finansiell informa-
tion, forts.

NYCKELTAL

Koncernen Koncernen Moderbolaget

Jan–sep 
2017

Jan–sep 
2016 2016 2016 2015 2014

Nettoomsättning, MSEK 11,3 – – – – –

Omsättningsökning, %1) – – – – – –

Bruttomarginal, %1) 68,1 – – – – –

EBITDA, MSEK1) –35,9 –20,5 –30,5 –24,5 –10,8 –7,8

EBITDA-marginal, % – – – – – –

EBIT (rörelseresultat), MSEK –37,8 –20,8 –30,8 –24,8 –11,1 –8,1

EBIT-marginal, %1) – – – – – –

Soliditet, %1) 90,6% 99,3% 96,8% 97,4% 0,4% 89,3%

Antal heltidsanställda1),2) 17 14 14 2 8 7

1) Alternativt nyckeltal, ej definierat enligt IFRS. 
2) Nyckeltalet för Koncernen är beräknat enligt 2 anställda och 19 konsulter i jan–sep 2017, 2 anställda och 14 konsulter år 2016 

och endast konsulter i jan–sep 2016 och hela år 2016, 2015, 2014 i Moderbolaget.

DEFINITIONER AV ALTERNATIVA NYCKELTAL
Alternativa nyckeltal Definition Anledning till användning

Omsättningsökning, % Skillnaden i nettoomsättning 
mellan perioder i förhållande till 
nettoomsättning för samma 
period föregående år

Ledningen använder detta 
 nyckeltal för att följa 
 verksamhetens försäljnings-
prestationer

Bruttomarginal, % Nettoomsättning minskat med 
kostnad för sålda varor i relation 
till nettoomsättningen under 
perioden

Ledningen använder detta 
 nyckeltal för att följa resultatet i 
förhållande till nettoomsättningen, 
vilket indikerar marginalen för att 
täcka andra kostnader samt 
 vinstmarginal

EBITDA Rörelseresultat före av- och 
nedskrivningar

EBITDA är ett alternativt nyckeltal 
som visar resultatet som har gene-
rerats i den löpande verksamheten

EBITDA-marginal, % Rörelseresultat före av- och 
nedskrivningar i relation till netto-
omsättningen under perioden

Detta nyckeltal används för analys 
av  värde skapande

EBIT-marginal, % Rörelseresultat i förhållande till 
netto omsättningen under 
perioden

Detta nyckeltal används för analys 
av värde skapande från den opera-
tiva verksamheten

Soliditet, % Eget kapital i förhållande till 
balans omslutningen vid 
 balansdagen

Ledningen använder detta nyckel-
tal som en indikation på den 
 finansiella stabiliteten i Bolaget

Antal heltidsanställda 
(FTEs)

En FTE är 2 080 arbetstimmar per år 
och  beräknas utifrån timmar från 
både konsulter och anställda

Ledningen använder detta 
 nyckeltal för att följa kostnader i 
förhållande till heltidsanställda

HÄRLEDNINGSTABELL FÖR ALTERNATIVA NYCKELTAL
Nedanstående tabell innehåller härledning för det alternativa nyckeltalet EBITDA och 
visar de olika komponenterna som nyckeltalet består av. 

Koncernen Koncernen Moderbolaget

MSEK
Jan–sep 

2017
Jan–sep 

2016 2016 2016 2015 2014

EBIT1) –37,8 –20,8 –30,8 –24,8 –11,1 –8,1

Av- och nedskrivningar 1,9 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

EBITDA –35,9 –20,5 –30,5 –24,5 –10,8 –7,8
1) Rörelseresultat för perioden.

B.8 Proformaredovis-
ning

Ej tillämplig. Ingen proformaredovisning lämnas i Prospektet. 
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B.9 Resultatprognos Ej tillämplig. Ingen resultatprognos eller beräkning av förväntat resultat lämnas i Prospektet.

B.10 Anmärkningar i 
revisionsberättelsen

Ej tillämplig. Inga anmärkningar finns i revisionsberättelserna för perioden som omfattar den 
historiska finansiella informationen.

B.11 Otillräckligt 
rörelsekapital

IRRAS bedömning är att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för att täcka Bolagets 
behov under de kommande tolv månaderna. 

IRRAS behov av rörelsekapital för de kommande tolv månaderna är framförallt hänförligt till 
att Bolaget planerar att etablera sig på den amerikanska marknaden, stärka och komplettera 
Bolagets organisation inom framförallt marknadsföring och försäljning samt utveckla nya 
applikationer för IRRAflow.

Genomförandet av IRRAS strategi för en accelererad tillväxt och utveckling av produktport-
följen kräver betydande investeringar. Bolaget bedömer att underskottet av rörelsekapital 
uppgår till cirka 260 MSEK fram till dess att verksamheten blir självfinanserande, varav cirka 
50 MSEK avser de kommande tolv månaderna beroende på hur Bolagets utvecklingsprojekt 
prioriteras och genomförs men att det nuvarande rörelsekapitalet i vart fall kommer att räcka 
fram till början av tredje kvartalet 2018. Därutöver anser Bolaget att det behövs en finansiell 
buffert om cirka 55 MSEK för eventuella oförutsedda kostnader och förseningar vid genom-
förandet av den kommersiella planen och Bolagets forsknings- och utvecklingsaktiviteter. 
Bolagets avsikt är att säkerställa den finansiering som behövs för att genomföra Bolagets 
tilläxtstrategi, utveckla produktportföljen och täcka underskottet i rörelsekapital fram till dess 
att verksamheten blir självfinanserande med medel från Erbjudandet. 

Om Erbjudandet fullföljs och fulltecknas kommer Bolaget att erhålla 316 MSEK efter avdrag 
för kostnader hänförliga till Erbjudandet. Om Erbjudandet inte skulle fullföljas och Bolaget 
som en följd därav inte skulle tillföras något nytt kapital genom Erbjudandet – och Bolaget 
inte lyckas finansiera sin verksamhet genom upptagande av till exempel lån och/eller emis-
sioner av finansiella instrument – så kommer IRRAS att senarelägga rekryteringen av den 
personal som behövs för att expandera på den amerikanska marknaden samt även senare-
lägga ett eller flera av de utvecklingsprojekt som syftar till att expandera produktportföljen. 
IRRAS bedömer att de sistnämnda åtgärderna väsentligen skulle minska Bolagets kapitalbe-
hov och att dess befintliga rörelsekapital, efter nämnda åtgärder, skulle täcka Bolagets behov 
under de kommande tolv månaderna.
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AVSNITT C – VÄRDEPAPPER

C.1 Värdepapper som 
erbjuds

Aktier i IRRAS AB (ISIN SE0008321202).

C.2 Valuta Aktierna är denominerade i svenska kronor (SEK).

C.3 Aktier som är 
emitterade

Per datumet för Prospektet, uppgår Bolagets aktiekapital till 516 522,57 SEK fördelat på 
17 217 419 aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,03 SEK. Bolaget har bara ett aktieslag.

C.4 Rättigheter som 
hänger samman 
med värdepappren

Bolagets aktier är emitterade i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) och aktieägarnas 
rättigheter förknippade med aktierna, inklusive de som följer av bolagsordningen, kan endast 
ändras i enlighet med aktiebolagslagen. 

Varje aktie berättigar till en (1) röst på bolagsstämman. Vid bolagsstämman får varje röst-
berättigad rösta för det fulla antalet av denne ägda och företrädda aktier. Varje aktie ger lika 
rätt till Bolagets tillgångar och vinster. I händelse av likvidation av bolaget är varje aktieägare 
berättigad till en andel av eventuellt överskott som står i proportion till det antal aktier som 
innehas av aktieägaren. Aktierna är inte föremål för inskränkningar i den fria överlåtbarheten. 

C.5 Eventuella 
överlåtelse-
inskränkningar

Ej tillämplig. De aktier som omfattas av Erbjudandet är fritt överlåtbara. 

C.6 Upptagande till 
handel på reglerad 
marknad

Ej tillämplig; IRRAS styrelse har ansökt om att Bolagets aktier ska upptas till handel på Nasdaq 
First North Premier, en multilateral handelsplattform (MTF) som inte har samma rättsliga 
status som den reglerade marknaden. Under förutsättning att Nasdaq First North Premier 
godkänner Bolagets ansökan beräknas handeln påbörjas den 22 november 2017. En förut-
sättning för att ansökan ska godkännas är att spridningskravet för Bolagets aktier är uppfyllt 
på datumet för handelns början. Bolagets aktier kommer att handlas på Nasdaq First North 
Premier under kortnamnet IRRAS. 

C.7 Utdelningspolicy IRRAS kommer fortsatt att fokusera på att vidareutveckla och expandera Bolagets verksamhet 
och försäljning. Tillgängliga finansiella resurser och det redovisade resultatet ska därför åter-
investeras i rörelsen för finansiering av Bolagets långsiktiga strategi. Styrelsens avsikt är därför 
att inte föreslå någon utdelning till aktieägarna innan dess att Bolaget genererar en långsiktigt 
uthållig lönsamhet. Eventuella framtida utdelningar och storleken därav kommer att faststäl-
las utifrån Bolagets långsiktiga tillväxt, resultatutveckling och kapitalbehov med hänsyn tagen 
till vid var tid gällande mål och strategier. Utdelningen ska, i den mån utdelning föreslås, vara 
väl avvägd med hänsyn till verksamhetens mål, omfattning och risk. 
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AVSNITT D – RISKER

D.1 Huvudsakliga risker 
avseende IRRAS 
och branschen

En aktieinvestering i IRRAS är förenad med risker. Bolagets verksamhet och marknad kan 
påverkas av ett antal faktorer, helt eller delvis utanför IRRAS kontroll. Investerare som övervä-
ger att investera i aktien bör noggrant analysera nedan beskrivna riskfaktorer, vilka inte är 
beskrivna i någon prioritetsordning eller i detalj, men bedöms utgöra de huvudsakliga riskerna 
vilka skulle kunna påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat väsentligt 
negativt. 

•  Risker relaterade till den regulatoriska miljön för medicintekniska produkter, så som höga 
kostnader för att följa tillämpliga regulatoriska regelverk, särskilt vad avser kraven som 
följer av EU-direktivet om medicintekniska produkter och motsvarande nationella och 
regionala medicintekniska lagstiftningar, effekter av ändrade regler samt konsekvenser till 
följd av misslyckande att följa tillämpliga regelverk.

•  Risker relaterade till genomförande och resultat av kliniska studier, så som att kliniska 
studier är tids- och kostnadskrävande och kan försenas, fördyras eller avbrytas till följd av 
en rad faktorer inklusive avsaknad av tillstånd för studiers genomförande, bristande 
patient rekrytering, oavsedda bieffekter eller utebliven erforderlig klinisk effekt.

•  Risker relaterade till bristande marknadsacceptans från vårdgivare, patienter och betalare 
av sjukvård, exempelvis baserat på upplevda fördelar jämfört med konkurrerande behand-
lingar, förekomst och omfattning av biverkningar och kostnader för behandling samt risker 
relaterade till bristande tillgänglighet till ersättningar och subventionssystem som kan leda 
till en motvilja att använda Bolagets produkter. 

•  Risker relaterade till nuvarande och ytterligare finansiering såsom att IRRAS inte uppnår 
tillräckliga intäkter eller kassaflöde för att i framtiden kunna finansiera dess verksamhet 
och därmed inte har möjlighet att erhålla erforderlig finansiering när så krävs.

•  Risker relaterade till tillverkning, leveranser och lagerhållning så som att Bolagets 
 leverantörer och tillverkare inte uppfyller sina åligganden eller får sina verksamheter 
inskränkta till följd av myndighetsingripanden, vilket skulle riskera att medföra tids- och 
kostnads krävande processer för Bolaget för att byta ut eller finna nya leverantörer. 

•  Risker relaterade till konkurrens och att Bolaget har en begränsad produktportfölj baserad 
på en teknologiplattform så som att konkurrerande produkter kan vissa sig vara bättre eller 
uppnå större marknadsacceptans eller att Bolagets produktkandidater inte uppvisar till-
räcklig potential för fortsatt utveckling.

•  Risker relaterade till nyckelpersoner och kvalificerad personal så som att Bolaget är 
 beroende av dess ledande befattningshavare och annan nyckelpersonal och om Bolaget 
förlorar nyckelpersoner, eller inte lyckas rekrytera nödvändig personal, kan det leda till 
förseningar eller avbrott i den fortsatta verksamheten och produktutvecklingen.

•  Risker relaterade till immateriella rättigheter så som att Bolagets patentskydd inte är till-
räckligt för att skydda dess verksamhet på ett adekvat vis, att Bolaget gör intrång i tredje 
parts immateriella rättigheter eller att Bolaget blir involverat i tvister rörande immateriella 
rättigheter.

•  Risker relaterade till potentiella produktansvarskrav och försäkringsfrågor så som att 
 Bolaget står betydande skadeståndsansvarsrisker om dess produkter eller produktkandi-
dater skulle medföra att patienter orsakas biverkningar som innebär sjukdom, kroppsskada 
eller dödsfall samt att Bolagets försäkringsskydd inte kan upprätthållas eller ge tillräckligt 
skydd. 
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D.3 Huvudsakliga risker 
avseende 
värdepappren

Investeringar i värdepapper är förenade med risker. Sådana risker kan leda till att priset på 
Bolagets aktier faller avsevärt och att en investerare riskerar att förlora hela eller delar av sin 
investering. Huvudsakliga risker som bedöms vara av betydelse för IRRAS värdepapper, och 
som beskrivs utan inbördes rangordning, är:

•  Risker hänförliga till att priset i Erbjudandet inte kommer att motsvara den kurs till vilken 
aktierna i IRRAS kommer att handlas på Nasdaq First North Premier efter Erbjudandet, att 
aktiekursen blir föremål för betydande fluktuationer eller att aktiv handel inte kommer att 
utvecklas eller bibehållas efter Erbjudandets genomförande.

•  Risker hänförliga till att IRRAS inte tidigare har lämnat någon utdelning och att förekom-
sten av och storleken på eventuell framtida utdelning är beroende av Bolagets framtida 
utveckling.

•  Risker hänförliga till att försäljningar av aktier som görs av större aktieägare, liksom den 
allmänna marknadsförväntan om att försäljningar kommer att göras, kan påverka kursen 
för IRRAS aktie negativt samt att en eventuell nyemission av aktier kan leda till utspädning 
av aktieägarnas innehav.

•  Risker hänförliga till att de befintliga aktieägarna Serendipity Ixora AB (publ) och Vandel 
Medical Equipment Ltd. (tillsammans ”Investerande Aktieägare”) inte kommer att infria sina 
åtaganden då dessa åtaganden inte är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel eller 
pantsättning eller liknande arrangemang, vilket skulle kunna få en negativ effekt på Erbju-
dandets genomförande.

AVSNITT E – ERBJUDANDE 

E.1 Intäkter och kost-
nader avseende 
Erbjudandet

Baserat på antagandet att Erbjudandet blir fulltecknat beräknas IRRAS intäkter från Erbjudan-
det uppgå till cirka 350 MSEK före kostnader hänförliga till Erbjudandet. IRRAS kostnader 
hänförliga till Erbjudandet, inklusive ersättning till emissionsinstitut och och andra rådgivare, 
samt övriga uppskattade transaktionskostnader, beräknas uppgå till högst 34 MSEK.

E.2a Motiv till 
Erbjudandet

Som följd av marknadsföringen av IRRAflow för patienter med hemorragisk stroke och 
kronisk subduralhematom, och efter den lovande kommersiella lanseringen i EU i maj 2017, 
har Bolaget uppnått försäljningsintäkter för IRRAflows styrenhet och engångsartiklar i Tysk-
land och ytterligare EU-länder om 11,3 MSEK totalt.1) Dessutom lämnade Bolaget in en 510(k)- 
ansökan till FDA i juni 2017, där man förväntar sig ett slutligt beslut från FDA under det första 
kvartalet 2018 för att därefter kommersiellt lansera IRRAflow i USA om FDA-godkännande 
erhålls. 

På grund av det betydande intresset och mottagandet av IRRAflow sedan den kommersiella 
lanseringen anser Bolaget att betydande värde kan skapas genom att tidigarelägga de 
 planerade marknadsaktiviteterna. Dessutom anser Bolaget att plattformstekniken IRRAflow 
har åtskilliga applikationsmöjligheter i tillägg till de patientgrupper som IRRAflow redan 
adresserar (hemorragisk stroke och kroniskt subduralhematom). Ytterligare tillämpningar 
inkluderar en mindre version av IRRAflow, en tilläggsegenskap till IRRAflow för kontinuerlig 
övervakning av hjärnelastans, en version av IRRAflow för kroppssjukdomar utanför CNS och 
ett nytt system för läkemedelstillförsel. 
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E.2a Motiv till Erbjudan-
det, forts.

IRRAS bedömning är att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för att täcka Bolagets 
behov under de kommande tolv månaderna. Genomförandet av IRRAS marknadssatsning 
och expansionsstrategi medför betydande investeringar under de kommande åren. Totalt 
bedömer Bolaget att det föreligger ett underskott om till cirka 260 MSEK under denna period. 
För att säkerställa den finansiering som behövs för att genomföra Bolagets tillväxtstrategi, 
utveckla forskningssportföljen och för att stödja rörelsekapitalbehovet till dess Bolaget blir 
självfinansierande, har IRRAS beslutat att genomföra en nyemission i samband med notering 
på Nasdaq First North Premier. Förutsatt att Erbjudandet fulltecknas kommer bruttolikviden 
att uppgå till 350 MSEK och 316 MSEK efter kostnader relaterade till Erbjudandet. Bolaget har 
för avsikt att använda en sådan emissions likvid med följande prioritetsordning. 

•  Kommersiell expansion av den neurokirurgiska affären, inklusive inträde på marknaden i 
USA och förstärkning av försäljningsorganisationen i EU – cirka 90 MSEK

•  Utveckling av ytterligare funktioner inom neurokirurgi, inklusive en mindre version av 
IRRAflow-katetern – cirka 40 MSEK

•  Utveckling av IRRAflow för andra indikationer i kroppen – cirka 40 MSEK
•  Utveckling av ett nytt system för tillförsel av läkemedel med IRRAflow – cirka 90 MSEK
•  Buffert för oförutsedda kostnader och förseningar vid genomförandet av den kommersi-

ella planen respektive Bolagets plan för forskning och utveckling – cirka 55 MSEK

Om Erbjudandet inte skulle fullföljas och Bolaget som en följd därav inte skulle tillföras något 
nytt kapital genom Erbjudandet – och Bolaget inte lyckas finansiera sin verksamhet genom 
upptagande av till exempel lån och/eller emissioner av finansiella instrument – så kommer 
IRRAS att senarelägga rekryteringen av den personal som behövs för att expandera på den 
amerikanska marknaden samt även senarelägga ett eller flera av de utvecklingsprojekt som 
syftar till att expandera produktportföljen.

1) Fram till och med september 2017.

E.3 Erbjudandets villkor Allmänt
Erbjudandet omfattar högst det antal nyemitterade aktier i IRRAS som tillför Bolaget en emis-
sionslikvid om högst 350 MSEK. Priset i Erbjudandet kommer att fastställas i intervallet 
45–50 SEK per aktie. Baserat på antagandet att det slutliga priset i Erbjudandet fastställs till 
45 SEK per aktie, motsvarande den lägsta punkten i prisintervallet, kommer nyemissionen att 
omfatta 7 777 777 aktier. Om det slutliga priset istället fastställs till 50 SEK per aktie kommer 
nyemissionen att omfatta 7 000 000 aktier.

Erbjudandet är uppdelat i två delar (i) erbjudandet till allmänheten i Sverige och (ii) erbjudan-
det till institutionella investerare i Sverige och i utlandet. Utfallet av Erbjudandet förväntas 
offentliggöras genom pressmeddelande omkring den 22 november 2017. 

Pris i erbjudandet
Priset i Erbjudandet förväntas fastställas inom intervallet 45–50 SEK per aktie genom ett 
anbudsförfarande och kommer följaktligen att baseras på efterfrågan och allmänna 
 marknadsförhållanden. Prisintervallet i Erbjudandet har fastställts av Bolagets styrelse i 
samråd med Sole Global Coordinator.

Anmälningsperiod
Allmänheten i Sverige kan som kund hos Avanza Bank AB eller Nordnet AB anmäla sig för 
teckning av aktier i Erbjudandet under perioden 14–20 november 2017 och institutionella 
investerare i Sverige och i utlandet kan anmäla sig för teckning av aktier i Erbjudandet under 
perioden 14–21 november 2017. Bolagets styrelse förbehåller sig rätten att förlänga eller 
förkorta anmälningsperioden i Erbjudandet. Meddelande om sådan eventuell förlängning 
eller förkortning lämnas genom pressmeddelande innan anmälningsperiodens utgång. 
Anmälan kan göras till Avanza Bank AB eller Nordnet AB enligt respektive banks instruktioner.

Tilldelning
Beslut om tilldelning av aktier fattas av Bolagets styrelse i samråd med Sole Global 
Coordinator.

Övertilldelningsoption
Bolaget har på begäran av Sole Global Coordinator åtagit sig att emittera ytterligare högst 
1 166 666 aktier, motsvarande högst 15 procent av antalet aktier i Erbjudandet till ett pris 
motsvarande priset i Erbjudandet. Övertilldelningsoptionen får endast utnyttjas i syfte att 
täcka eventuell övertilldelning för Erbjudandet.
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E.3 Erbjudandets  
villkor, forts.

Likviddag
Planerad likviddag är den 24 november 2017. 

Villkor för Erbjudandets fullföljande
Erbjudandet är villkorat av att intresset för Erbjudandet enligt Sole Global Coordinators 
bedömning är tillräckligt stort för handel i Bolagets aktier, att placeringsavtalet som avses att 
ingås mellan Bolaget och Sole Global Coordinator ingås, att vissa villkor i placeringsavtalet 
uppfylls, samt att placeringsavtalet inte sägs upp. Erbjudandet är vidare villkorat av att Erbju-
dandet inbringar minst 260 MSEK efter avdrag för kostnader relaterade till Erbjudandet. För 
det fall detta inte uppnås kommer Erbjudandet att dras tillbaka och den efterföljande note-
ringen på Nasdaq First North Premier kommer inte att äga rum.

E.4 Intressen och 
intressekonflikter

ABGSC är Sole Global Coordinator och Vator Securities är Financial Advisor i Erbjudandet. 
Sole Global Coordinator och Financial Advisor tillhandahåller finansiell rådgivning och andra 
tjänster till Bolaget i samband med Erbjudandet. ABGSC och Vator Securities äger inga aktier i 
Bolaget och kommer inte erhålla andra ekonomiska intressen i IRRAS utöver på förhand avta-
lad ersättning för sina tjänster. 

E.5 Lock up-avtal Genom Placeringsavtalet kommer Huvudägarna, aktieägande styrelseledamöter och 
 Bolagets ledande befattningshavare åta sig, med vissa förbehåll, att inte sälja sina respektive 
innehav under viss tid efter att handeln på Nasdaq First North Premier har inletts (“Lock 
up-perioden”). Lock up-perioden för Huvudaktieägarna kommer att vara 365 dagar. För 
aktieägande styrelseledamöter och Bolagets ledande befattningshavare samt samtliga perso-
ner som deltar i något av Bolagets aktierelaterade incitamentsprogram, kommer Lock 
up-perioden att vara 365 dagar. Lock up-åtagandet omfattar inte aktier som förvärvas inom 
ramen för Erbjudandet.

Serendipity Ixora AB (publ), en av Huvudägarna, har aviserat en avsikt att dela ut innehavet i 
IRRAS efter genomförandet av Erbjudandet. 

Serendipity Group AB, ett bolag ytterst ägt av Serendipity-gruppens grundare Saeid Esmaeil-
zadeh och Ashkan Pouya, äger cirka 56 procent av Serendipity Ixora AB (publ) per Prospektets 
datum. Resterande 44 procent ägs av cirka 300 svenska privatpersoner. Aktierna som delas ut 
till Serendipity Group AB kommer att omfattas av den ovan nämnda Lock up-perioden om 
365 dagar. De aktier som delas ut till övriga aktieägare i Serendipity Ixora AB (publ) kommer 
att omfattas av en reducerad Lock up-period om 180 dagar, och kommer vidare att placeras 
på ett depositionskonto (så kallad escrow) för att säkerställa att lock up-åtagandet 
upprätthålls.

E.6 Utspädning Vid full teckning i Erbjudandet och under antagande om ett pris i Erbjudandet som motsvarar 
mittpunkten i prisintervallet (det vill säga 47,50 SEK per aktie) kommer antalet aktier i IRRAS att 
öka med 7 368 421 aktier, från 17 217 419 till 24 585 840, vilket motsvarar en utspädning om 
cirka 30,0 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandet.

Om Erbjudandet fulltecknas, Övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet och priset i Erbju-
dandet bestäms till mittpunkten i prisintervallet (det vill säga 47,50 SEK per aktie), kommer 
Erbjudandet att omfatta 8 473 684 aktier i IRRAS, motsvarande cirka 33,0 procent av det 
totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandet.

E.7 Kostnader för 
investeraren

Ej tillämplig. Inga kostnader kommer att åläggas investerare i Erbjudandet. 
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En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt 
att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och aktiens fram-
tida utveckling. Nedan beskrivs riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för IRRAS, utan särskild 
rangordning. Det gäller risker både vad avser omständigheter som är hänförliga till IRRAS eller bran-
schen och sådana som är av mer generell karaktär samt risker förenade med aktien och Erbjudandet. 
Vissa risker ligger utanför Bolagets kontroll. Redovisningen nedan gör inte anspråk på att vara fullstän-
dig och samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte förutses eller beskrivas i detalj, varför en samlad 
utvärdering även måste innefatta övrig information i Prospektet samt en allmän omvärldsbedömning. 
Nedanstående risker och osäkerhetsfaktorer kan ha en väsentlig negativ inverkan på IRRAS verksam-
het, finansiella ställning och/eller resultat. De kan även medföra att aktierna i IRRAS minskar i värde, 
vilket skulle kunna leda till att aktieägare i IRRAS förlorar hela eller delar av sitt investerade kapital. 
Ytterligare faktorer som för närvarande inte är kända för IRRAS, eller som för närvarande inte bedöms 
utgöra risker, kan också komma att ha motsvarande negativ påverkan. 

Prospektet innehåller framtidsinriktade uttalanden som kan påverkas av framtida händelser, risker och 
osäkerheter. Bolagets faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från de resultat som förväntades i de 
framtidsinriktade uttalandena på grund av många faktorer, däribland men inte begränsat till de risker 
som beskrivs nedan och på annan plats i Prospektet.

RISKFAKTORER

RISKER RELATERADE TILL IRRAS, 
DESS VERKSAMHET OCH BRANSCH
Risker relaterade till det regulatoriska ramverket för 
medicinska produkter. 
Från ett regulatoriskt perspektiv är IRRAS plattformstek-
nologi, IRRAflow, att anses som en medicinteknisk 
produkt. Medicintekniska produkter är föremål för 
omfattande regleringar, övervakade av regulatoriska 
myndigheter världen över, exempelvis US Food and 
Drug Administration (”FDA”) i USA och tillämpliga natio-
nella myndigheter i relevanta europeiska länder. Det 
regulatoriska ramverket reglerar alla delar av Bolagets 
verksamhet såsom forskning, utveckling, design, tillverk-
ning, trygghet, rapportering, studier, märkning, pakete-
ring, förvaring, installation, underhåll, marknadsföring, 
försäljning och distribution. Utöver dessa branschspeci-
fika regleringar är Bolaget för närvarande, och kan även 
bli, föremål för ett flertal övriga regulatoriska krav såsom 
personuppgifts-, miljö-, hälso- och skyddslagar. Kostna-
den för att följa regler, krav och riktlinjer kan vara bety-
dande. Därtill har den regulatoriska miljön över tiden 
generellt blivit strängare och mer omfattande. Misslyck-
ande i att följa dessa krav kan resultera i sanktioner 
såsom böter, förbud, viten, avslag på ansökningar om 
marknadstillstånd av Bolagets produkter, förseningar, 
upphävande eller återkallande av tillstånd, återkallande 
av licenser, beslag eller återkallande av produkter, verk-
samhetsbegränsningar, delvis upphävdande eller total 
nedstängning av produktion och åtal. Vardera av dessa 
konsekvenser skulle på ett väsentligt sätt kunna öka 
Bolagets kostnader, begränsa försäljningen av dess 

nuvarande produkter, medföra förseningar för utveck-
lingen och kommersialiseringen av dess produkter och 
väsentligt skada möjligheten att generera intäkter och nå 
lönsamhet. Om riskerna ovan aktualiseras skulle det 
kunna påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning 
och resultat väsentligt negativt. 

Risker relaterade till regulatorisk process för 
lansering av produkter på nya marknader
IRRAS produkter och produktkandidater är  föremål för 
regulatoriskt bedömning, tillstånd och godkännande 
innan de kan lanseras på marknaden i olika jurisdiktioner. 

För att få marknadsföra en medicinteknisk produkt inom 
det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) 
måste produkten vara CE-märkt, en märkning som kräver 
att vissa lagkrav uppfylls. IRRAflow är CE-märkt och får 
därmed marknadsföras inom EES. I CE-märkningspro-
cessen delas medicintekniska produkter in i fyra klasser, 
klass I, IIa, IIb och klass III, där produkter i klasserna IIb 
och III anses ha högre riskpotential än produkter i lägre 
klassnivå. IRRAflow-katetern tillhör klass III och 
IRRAflow-kassetten och IRRAflows styrenhet tillhör klass 
IIb. För dessa produkter måste därför en tredje part, ett så 
kallat anmält organ, genomföra en bedömning av om 
produkterna uppfyller uppställda lagkrav på säkerhet och 
tillverkning. Endast efter ett sådant beslut från ett anmält 
organ har erhållits kan produkterna CE-märkas. Beslut 
tagna av ett anmält organ är giltiga i maximalt fem år och 
kan bli förlängda med fem år i taget. Förnyelseprocessen 
avseende beslut fattad av ett anmält organ kan vara tids-
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krävande, särskilt när den ursprungliga produktsansökan 
utökas med exempelvis nya indikationer eller ansökan i 
övrigt genomgår betydande förändringar.

Mot bakgrund av att ramverket för medicintekniska 
produkter inom EU/EES för närvarande genomgår en 
förändring, vilket bland annat kommer att medföra ytter-
ligare krav på öppenhet och spårbarhet, finns en risk att 
framtida krav på tillverkning av medicintekniska produk-
ter kommer göra tillverkningsprocessen mer komplex, 
vilket kan komma att medföra ökade kostnader. 

För att marknadsföra en medicinteknisk produkt i USA 
krävs vidare godkännande av FDA. IRRAS har initierad en 
510(k) ansökan för IRRAflow till den amerikanska läke-
medelsmyndigheten FDA rörande övervakning av 
intrakraniellt tryck (ICP) och dränering av intrakraniell 
vätska. Bolaget förväntas erhålla marknadsgodkännande 
från FDA under första kvartalet av 2018. Efter erhållande 
av godkännande av FDA planerar Bolagets att kommer-
siellt lansera IRRAflow i USA. FDA skulle kunna avslå 
ansökan för marknadsgodkännande av IRRAflow, efter-
fråga ytterligare data, vilket skulle kunna försena mark-
nadsgodkännandet, eller ge produkten ett snävare 
användningsområde i jämförelse med ansökan, vilket 
skulle påverka Bolagets förmåga att framgångsrikt 
lansera produkten på marknaden i USA. 

Processen för marknadsgodkännande är tids- och kost-
nadskrävande och tidpunkten vid vilket ett godkännande 
kan erhållas, och utfallet därav, är svår att förutse. Varje 
regulatorisk myndighet kan ställa egna krav och vägra att 
lämna tillstånd eller kräva att ytterligare information ges 
innan godkännande lämnas även om myndigheter i 
andra jurisdiktioner redan har lämnat godkännanden. 

Bolaget måste också beakta att processen för mark-
nadsgodkännande för medicintekniska produkter i USA, 
Europa och andra betydande marknader kan ändras. 
Den regulatoriska processen för framtida tillstånd och 
godkännanden kan också ändras på grund av nya tolk-
ningar av tillämpliga regler. Sådana förändringar eller 
omprövningar kan leda till utökade kostnader och kräva 
mer kliniska studier, ändrade tillverkningsmetoder och 
utökade dokumentationskrav. Ökade kostnader eller 
omfattande krav under något stadie av processen kan 
försena eller förhindra marknadsinträde för framtida 
produkter och således inverka negativt på Bolagets verk-
samhet och därmed dess förmåga att generera intäkter. 

Även om tillstånd eller godkännande erhålls kan Bolaget 
bli tvunget att genomföra en eftermarknad- eller 
vaksamhetsundersökning som kan vara tids- och kost-
nadskrävande. Bolagets produkter kan bli indragna från 

marknaden på grund av olika orsaker, bland annat om de 
visar sig vara osäkra eller ineffektiva. Inom ramen för det 
planerade projektet för läkemedelstillförsel kan Bolaget 
bli skyldigt att lämna in så kallad device/drug-ansökan till 
FDA. Sådana ansökningar är förknippade med en hög 
grad av komplexitet och det finns en risk för att en sådan 
ansökningsprocess kan ta längre tid än vad som 
ursprungligen förväntats, eller att motgångar uppstår i 
processen, inkluderande risken att en sådan ansökan i 
slutändan avslås.

Om riskerna ovan skulle realiseras kan det komma att 
påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och 
resultat väsentligt negativt. 

Risker relaterade till makro-ekonomiska faktorer 
inklusive prissättning och efterfrågan av medicinska 
produkter 
Eftersom IRRAS planerar att marknadsföra och sälja 
IRRAflow globalt, inklusive att expandera försäljning i 
USA och andra betydande marknader i världen, påverkas 
Bolaget av den generella efterfrågan och prissättningen 
av IRRAflows styrenheter (den tekniska delen av syste-
met som kontrollerar tillförsel och utsug) och förbruk-
ningsvaror (kasett och kateter). Politiska faktorer, till 
exempel politiska initiativ för att minska sjukvårdskostna-
der kan även påverka Bolagets verksamhet. IRRAS kan 
inte förutse utvecklingen på finansiella marknader, det 
ekonomiska och politiska klimatet eller makro-ekono-
miska händelser, och en lågkonjunktur eller en annars 
svag eller nedåtgående ekonomi kan vara påfrestande 
för marknaden för IRRAflow och leda till ökat tryck på 
sjukhus, vårdbetalare och myndigheter att minska sjuk-
vårdskostnader, vilket potentiellt kan sänka viljan att 
betala för medicintekniska produkter generellt, inklusive 
IRRAS produkter. 

Om riskerna ovan skulle realiseras kan det komma att 
påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och 
resultat väsentligt negativt.

Risker relaterade till utveckling, tillverkning, 
tillhandahållande och lager (inklusive beroende av 
avtal med tredje part)
IRRAS förlitar sig för närvarande, och förväntas fortsätta 
förlita sig, på underleverantörer och tillverkare för 
produktion av Bolagets produkter. Det finns en risk att 
sådana externa aktörer, av flera skäl, inte uppfyller sina 
åtaganden i den utsträckning Bolaget finner 
 tillfredsställande, inte motsvarar avtalade eller 
 nödvändiga kvantitativa eller kvalitativa standarder 
och eller inte kan leverera i rätt tid. Om detta skulle 
inträffa, kan fortsatt produktion ge upphov till merkost-
nader, bli försenat eller till och med upphöra, och IRRAS 
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kan behöva ingå avtal med andra externa aktörer för att 
genomföra sådana tjänster, vilket skulle bli tids- och 
kostnadskrävande.

Dessutom måste tillverkare som har engagerats av Bola-
get följa tillämpliga regelverk för processen vid tillverk-
ning, testning, kvalitetskontroll och dokumentering av 
den berörda produkten. Produktionsanläggningarna 
kommer bli inspekterade av tillsynsmyndigheter med 
jämna mellanrum, vilket kan leda till anmärkningar och 
nya krav på tillverkningsprocessen. Mot bakgrund av att 
ramverket för medicintekniska produkter inom EU/EES 
för närvarande genomgår en förändring, vilket bland 
annat kommer att medföra ytterligare krav på öppenhet 
och spårbarhet, finns en risk att framtida krav på tillverk-
ning av medicintekniska produkter kommer göra till-
verkningsprocessen mer komplex, vilket kan komma att 
medföra ökade kostnader. Skulle Bolagets externa till-
verkare inte uppfylla dessa krav kan tidigare erhållna 
godkännanden bli upphävda, vilket kan leda till ökade 
kostnader, förseningar eller upphörande och potentiellt 
även leda till andra sanktioner såsom avgifter, böter, 
konfiskerade produkter, driftsrestriktioner och 
straffsanktioner.

Produktion av IRRAflow system sker för närvarande i 
Kalifornien, USA. Tillverkningen består av tre olika under-
leverantörer som tillverkar olika delar av IRRAflow-syste-
met, såsom kateter, kassett och styrenhet. Om IRRAS 
behöver engagera nya leverantörer eller tillverkare, eller 
byta ut nuvarande leverantörer eller tillverkare, finns en 
risk att en sådan process blir tidskrävande och kostsam. 
För att undvika underskott av nyckelkomponenter under 
denna process, måste Bolaget säkerställa tillräckliga 
lagernivåer och det finns därmed en risk att sådana 
lagerhållna komponenter exponeras för kontaminering 
eller kvalitetsförsämring eller att lagernivåerna inte är 
tillräckliga för Bolagets behov till dess att nya tillverkare 
kan användas. Det finns vidare en risk att Bolaget inte på 
för Bolaget godtagbara villkor kan ersätta befintliga eller 
engagera nya leverantörer eller tillverkare. 

Om riskerna ovan skulle realiseras kan det komma att 
påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och 
resultat väsentligt negativt.

Risker relaterade till genomförande och resultatet 
av kliniska studier
IRRAS kan genomföra studier på deltagande personer, 
dvs. kliniska studier, framförallt under processen för 
godkännande av ett nytt system för läkemedelstillförsel. 
Sådana studier genomförs för att kunna erhålla nödvän-
diga godkännanden inför marknadslansering eller för att 
generera bevis som utvisar kliniska fördelar och kost-

nadsfördelar med att använda IRRAS produkter. Kliniska 
studier är tids- och kostnadskrävande och förenade med 
risker såsom svårighet att hitta studie platser, rekrytering 
av lämpliga patienter, att kostnaden per patient överskri-
der budget och brist i utförandet av studier. Det finns 
också en risk för förseningar vid utförandet av kliniska 
studier som kan uppkomma på grund av en rad olika 
orsaker, inkluderande förseningar med att erhålla till-
synsmyndigheters godkännande för påbörjande av 
studie, svårigheter att nå överenskommelser på godtag-
bara villkor med eventuella kontraktsforskningsföretag, 
svårigheter att erhålla kommittégodkännande för varje 
studieplats, svårigheter med patientrekrytering, att 
patienter inte slutför kliniska studier eller återvänder för 
uppföljning, att lägga till nya studieplatser, att erhålla 
nödvändig försörjning av kliniskt studiematerial eller att 
en klinik drar sig ur en klinisk studie. Om förseningar 
fortgår finns det risk att studier till slut skjuts upp eller 
avslutas om förseningarna beror på omständigheter 
som en sponsor av en klinisk studie har svårt att kontrol-
lera, eller inte kan kontrollera, eller om åtgärderna som 
krävs för att bedriva studierna vidare bedöms vara för 
kostsamma eller långtgående i förhållande till studiernas 
mål och omfattning.

Det finns många faktorer som kan påverka patientin-
skrivning. Bland annat storlek och typ av patientpopula-
tion, närheten för patienter till kliniska studieplatser, 
utformningen av urvalskriterierna för de kliniska studi-
erna och konkurrerande kliniska studier. Även klinikers 
och patienters uppfattning om de potentiella fördelarna 
med den produktkandidat som studeras jämfört med 
andra tillgängliga behandlingar, inkluderat eventuella 
nya produkter som kan vara godkända för indikationer 
som Bolaget undersöker. Kliniska studier kan även 
komma att avbrytas eller avslutas om deltagare utsätts 
för oacceptabla hälsorisker eller oönskade bieffekter.

Vidare finns en risk att kliniska studier inte visar erforder-
liga kliniska effekter för den indikation som studien avser. 
Ifall önskat resultat i kliniska studier inte kan uppnås kan 
det leda till att marknadsgodkännanden uteblir vilket kan 
försena eller äventyra Bolagets förmåga att utveckla, 
marknadsföra och sälja produktkandidaten som stude-
ras. Vid varje steg av processen kan Bolaget upphöra 
utvecklingen av dess produkter och produktkandidater 
baserat på utvärdering av tillgänglig preklinisk och klinisk 
data, beräkning av fortsatt utveckling, marknads-
överväganden och andra faktorer. Med avseende på 
kliniska studier genomförda av tredje part, kan Bolaget 
dessutom ha mindre kontroll över tid och utfall.
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Om riskerna ovan skulle realiseras kan det komma att 
påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och 
resultat väsentligt negativt.

Jordbävning- eller brandskador av Bolagets 
anläggningar kan resultera i avbrott i 
affärsverksamheten
De leverantörer som tillverkar Bolagets produkter är 
belägna i Kalifornien i USA. Dessa anläggningar är 
sårbara för naturkatastrofer såsom jordbävningar och 
bränder, likväl som andra händelser som kan störa Bola-
gets verksamhet och resultera i förseningar i Bolagets 
kommersiella tillverkningsverksamhet samt forskning- 
och utvecklingsverksamhet. Om en eller flera av de 
anläggningar som Bolagets leverantörer använder för att 
tillverka Bolagets produkter skadas eller förstörs med 
anledning av jordbävning eller brand, eller om Bolagets 
anläggningar eller lager skadas eller förstörs i samband 
med en sådan händelse, så kan detta påverka Bolagets 
verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt. 

Risker relaterade till utebliven marknadsacceptans 
Det finns en risk att en produkt som har godkänts för 
marknadsföring och försäljning inte uppnår den önskade 
nivån av acceptans från läkare, sjukhus, patienter, vård-
betalare och läkarkåren i allmänhet, vilket skulle kunna 
förhindra Bolaget att generera intäkter eller nå lönsam-
het. Marknadsacceptans av IRRAflow och Bolagets 
framtida produkter från läkare, sjukhus, patienter och 
vårdbetalare kommer att bero på ett antal faktorer, 
många som är bortom Bolagets kontroll, inkluderande: 
de kliniska indikationer för vilka varje produkt är 
godkänd, acceptans av läkare, sjukhus, patienter och 
vårdbetalare att varje produkt anses utgöra en säker och 
effektiv behandling, relativ bekvämlighet, enkel adminis-
trering och andra upplevda fördelar jämfört med 
konkurrerande behandlingar, förekomsten och svårig-
hetsgraden av skadliga biverkningar, kostnaden för 
behandling jämfört med alternativa behandlingar, i vilken 
utsträckning produkten har godkänts för att upptas hos 
sjukhus och så kallade ”managed care”-organisationer 
och begränsningar och varningar som finns på produk-
tens godkända märkning. Vidare finns en risk att felaktigt 
handhavande av IRRAflow orsakar skador, vilka i sin tur 
kan inverka negativt på produktens marknadsacceptans.

Vidare finns ökade krav på att uppvisa kliniska och 
ekonomiska bevis för vårdgivare, beslutsfattare och 
vårdbetalare, exempelvis genom så kallad hälsoekono-
misk forskning (eng. Health Economics and Outcomes 
Research (HEOR)) som komplement till traditionell 
klinisk utvärderingsdata såsom effektivitet, säkerhet och 
kvalité. Om Bolaget producerar hälsoekonomisk data 
genom kliniska studier som inte är gynnsam kan det 

påverka acceptansen och framgången för Bolagets 
produkter på marknaden.

Bolagets satsning på att utbilda och ge kännedom om 
IRRAflows fördelar i jämförelse med andra tekniker och 
processer till sjukvårdsgivare kan visa sig mindre lyckad. 
Otillräckliga åtgärder avseende detta kan det leda till 
felanvändning av produkten vilket i sin tur kan resultera i 
otillfredsställande resultat för patient, patientskada, 
negativ publicitet eller rättsliga åtgärder. Medierapporte-
ring kan begränsa vidsträckt acceptans av produkterna, 
vilket ökar risken för oväntade resultat på marknaden. 

Utebliven marknadsacceptans kan påverka IRRAS rykte, 
den generella efterfrågan på produkter och hindra 
kommersialisering av nuvarande och framtida produkter, 
vilket skulle kunna påverka Bolagets verksamhet, finan-
siella ställning och resultat väsentligt negativt.

Risker relaterade till ersättning och 
kapitalinvesteringar
Tillgången till adekvat ersättning är en viktig faktor för 
alla företag som avser att framgångsrikt kommersialisera 
en sjukvårdsprodukt. Det finns olika typer av ersättnings-
system som används i de olika länder där IRRAflow 
marknadsförs. IRRAflow ersätts för närvarande via diag-
nosrelaterade gruppers (DRG) system för sjukhuspatien-
ter i EU, och förväntas att ersättas med DRG-systemet i 
USA om FDA-godkännande erhålls. Ett DRG-system 
klassificerar ersättningsnivå per vårdaktivitet i grupper 
baserat på diagnostyp för klassificering och betalning av 
vårdaktiviteten. Enskilda patientbehandlingar kategorise-
ras via DRG-koder till ett antal kliniskt meningsfulla och 
ekonomiskt homogena kategorier. Via ett DRG-baserat 
ersättningssystem ersätts ett sjukhus med ett fast belopp 
för en specifik vårdaktivitet inom omfattningen för den 
DRG-gruppen baserat på resursanvändning, inkluderat 
kostnader för användning av medicintekniska produkter 
såsom IRRAflow, och vistelsens längd.

USA
I USA får vårdgivare betalt direkt av patienter och av ett 
antal olika offentliga och privata vårdbetalare, primärt 
federala Medicare (som finansieras genom Hospital 
Insurance Trust Fund och Supplementary Medical Insu-
rance Trust Fund), statliga Medicaid (ett socialt hälso-
vårdsprogram för familjer och enskilda personer med 
begränsade resurser) samt privata sjukförsäkringar.

Det finns emellertid ingen enhetlig policy för täckning 
och ersättning bland vårdbetalare. Täckning och ersätt-
ning kan därför skilja sig avsevärt från betalare till beta-
lare. Till följd av detta är processen för bestämmande av 
ersättning (Eng. coverage determination process) ofta 



INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I IRRAS AB 19

RISKFAKTORER

en tidskrävande och kostsam process som kommer 
kräva att Bolaget tillhandahåller vetenskapligt och 
kliniskt stöd för användningen av IRRAflow för varje 
enskild betalare, utan att försäkran om att täckning och 
adekvat ersättning tillämpas konsekvent eller erhålls i 
första fallet.

I USA antas dessutom alternativa Vårdbetalarmodeller 
som är ägnade att minska vårdkostnader genom att 
påverka vårdgivares tillvaratagandemönster, såsom 
nyetablerade Accountable Care Organizations. Accoun-
table Care Organizations är grupper av sjukvårdsorgani-
sationer som frivilligt går samman för att ge koordinerad 
högkvalitativ vård till patienter. Målet med koordinerad 
vård är att säkerställa att patienter får rätt vård vid rätt 
tidpunkt samtidigt som man undviker onödig dubblering 
av tjänster och förebygger medicinska fel. Bolaget 
förväntas uppleva prispress i samband med försäljningen 
av och ersättningen för användandet att IRRAflow på 
grund av trenden mot ”managed care”, hälsovårdsorga-
nisationers ökade inflytande, ytterligare ändringar i 
lagstiftningen och prispress vad gäller kostnaderna för 
hälso- och sjukvård i allmänhet. Dessutom kommer 
styrenheterna sannolikt att falla utanför ramen för 
ersättning i USA, och sjukhus kan komma att vara 
obenägna att investera kapital i styrenheten för att kunna 
använda IRRAflow. Om läkare, sjukhus och andra vårdin-
rättningar inte kan få gynnsam ersättning från vårdbeta-
lare för procedurer som innebär användning av IRRAflow 
eller om sjukhus är obenägna att investera kapital i 
styrenheten kan det komma att påverka Bolagets verk-
samhet, finansiella ställning och resultat.

Europeiska unionen 
Per den 30 september 2017 har IRRAflow blivit godkänd 
för ersättning i totalt 14 EU-länder. Per dagen för 
Prospektet omfattas IRRAflow av befintliga DRG-koder i 
samtliga 14 länder där produkten marknadsförs. Bolaget 
bedömer även att produkten kommer att täckas av 
befintliga DRG-koder i de flesta, om inte alla, återstå-
ende EU-länder. Det aktuella ersättningsschemat är 
föremål för förändring. Om läkare, sjukhus eller andra 
medicinska anläggningar inte kan erhålla nödvändig 
ersättning från vårdbetalare för nyttjande av IRRAflow, 
eller om ersättning kraftigt minskar från vårdgivare för 
aktuell patologisk metod, kan det leda till motvilja att 
använda IRRAflow. 

Styrenheterna faller generellt utanför omfattningen för 
DRG-ersättning och är kapitalinvesteringar gjorda av 
sjukhus vilket kan leda till en långsammare marknads-
penetration för IRRAflow. 

Om läkare, sjukhus och andra vårdinrättningar inte kan 
få gynnsam ersättning från vårdbetalare för procedurer 
som innebär användning av IRRAflow eller om sjukhus är 
obenägna att investera kapital i styrenheten kan det 
komma att påverka Bolagets verksamhet, finansiella 
ställning och resultat väsentligt negativt.

Risker relaterade till sjukvårdslagar och 
förordningar i USA
IRRAS kommer att omfattas av sjukvårdslagstiftning och 
tillsyn av den amerikanska federala regeringen och av de 
delstater i vilka IRRAS kommer att kommersialisera 
IRRAflow om FDA-godkännande erhålls. Förutom FDAs 
restriktioner vad gäller marknadsföring av medicintek-
niska produkter kan följande amerikanska sjukvårdslagar 
och förordningar komma att påverka företagets förmåga 
att agera på marknaden: federala bedrägeri- och miss-
brukslagar, inklusive de federala anti-korruption- och 
anti-kickbacklagstiftning samt ”false-claims” lagstiftning; 
federala dataskydds- och säkerhetslagar; och federala 
insynslagar relaterade till betalningar eller andra värdeö-
verföringar som görs till läkare, annan vårdpersonal och 
universitetssjukhus. Många delstater har liknande lagar 
och förordningar som väsentligt kan skilja sig från varan-
dra och federal lagstiftning och därigenom komplicera 
regelefterlevnadsinsatserna. Till exempel kan delstater 
ha anti- kickback och false claims lagstiftning som är mer 
 omfattande än parallella federala lagar och som är 
tillämpliga oavsett betalare. Dessutom kan delstaters 
dataskydds lagar som skyddar hälsoinformation skilja sig 
åt och inte heller föregås av federal lag. Vidare har flera 
delstater infört lagstiftning som kräver att tillverkare av 
utrustning bland annat ska upprätta program för efter-
levnad av tillämpliga marknadsföringsregler, lämna peri-
odiska rapporter till delstaten och regelbundet offentlig-
göra information om dess försäljnings- och marknads-
föringsverksamhet och förbjuda vissa andra försäljnings- 
och marknadsföringsmetoder. Dessa lagar kan komma 
att påverka Bolagets försäljning, marknadsföring och 
annan verksamhet i förhållande till IRRAflow eller något 
annan produktkandidat för vilken Bolaget erhåller 
godkännande för att marknadsföra i USA, genom att 
påföra en börda både vad det gäller regelefterlevnad 
och det administrativa arbetet.

På grund av dessa lagars breda tillämpningsområde och 
begränsningen i tillämpliga undantag i lagstiftningen är 
det möjligt att vissa delar av Bolagets affärsverksamhet, i 
synnerhet dess försäljnings- och marknadsföringsverk-
samhet, efter att en produktkandidat har blivit godkänd 
för marknadsföring i USA, kan bli föremål för rättslig 
prövning och verkställighetsåtgärder. Skulle Bolagets 
verksamhet befinnas strida mot någon av de amerikan-
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ska federala eller delstatliga lagar som har beskrivits 
ovan eller någon annan statlig bestämmelse som Bola-
get är skyldigt att lyda under kan Bolaget bli föremål för 
betydande civilrättsliga, straffrättsliga och administrativa 
påföljder. Påföljderna kan bestå av skadestånd, böter, 
fängelsestraff, uteslutning från deltagande i statliga 
hälsovårdsprogram, ytterligare rapporteringsskyldighet, 
tillsyn om Bolaget blir föremål för ett bolagsintegritets-
avtal (Eng. corporate integrity agreement) eller något 
annat avtal för att komma till rätta med anklagelser om 
bristande regelefterlevnad och begränsning eller 
omstrukturering av bolagets verksamhet. Dessa påfölj-
der kan påverka både Bolagets förmåga att bedriva sin 
verksamhet och dess resultat. 

Hos beslutsfattare och betalare i USA, på både federal 
nivå och delstatsnivå, finns ett stort intresse av att främja 
förändringar i sjukvårdssystemet. De angivna målen 
inkluderar att hålla nere kostnader för hälso- och sjuk-
vård samt förbättra kvaliteten på och öka tillgången till 
hälso- och sjukvården. I USA har den medicintekniska 
industrin i stor grad påverkats av stora lagstiftningsinitia-
tiv, inklusive antagandet av ”The Patient Protection and 
Affordable Care Act” (ACA). ACA har mött utmaningar 
både rättsligt och i den amerikanska kongressen och kan 
komma att utmanas och ändras ytterligare i framtiden. 
Bland annat kan vissa bestämmelser i ACA komma att 
upphävas och ersättas. Det återstår att se exakt vad ACA 
kommer att bidra med, när den kommer att antas och 
vilken inverkan den kommer att få på tillgången till och 
kostnaderna för hälso- och sjukvården. Om IRRAflow 
erhåller FDA-godkännande förväntar sig Bolaget att 
ACA, liksom andra hälso- och sjukvårdsreformer som 
skulle kunna antas i framtiden, kan leda till strängare 
täckningskrav och ytterligare prispress på ersättningen 
för förfaranden som använder IRRAflow i USA och på det 
pris som Bolaget erhåller för styrenheten. Därutöver har 
den statliga granskningen av hur tillverkare fastställer 
priserna för sina kommersiella produkter nyligen skärpts. 
Detta har resulterat i företagna utredningar i den ameri-
kanska kongressen samt förslag till ny lagstiftning 
gällande prissättningen, både på federal nivå och på 
delstatsnivå. Bolaget kan inte förutsäga vilka hälsovårds-
reformer som kan komma att antas i framtiden eller hur 
nya lagförslag kommer att påverka Bolagets verksamhet, 
finansiella ställning och resultat. 

Risker relaterade till marknadsföring och försäljning
IRRAS kommersialiserar för närvarande IRRAflow i 
 Tyskland och genom återförsäljare i resten av EU. 
Kommersialiseringskanaler kommer till viss del byggas 
upp i USA innan förväntat FDA godkännande förväntas 
att erhållas i första kvartalet av 2018. Bolaget har även 
ingått distributionsavtal i nyckelmarknader utanför EU 
och USA, bland annat i Kina, Indien och Japan. 

IRRAS kommer att behöva förstärka och utveckla sin 
infrastruktur för marknadsföring och försäljning. Detta 
kommer att kräva rekrytering av ny personal och fortsatt 
utveckling av strategier för marknadsföring och försälj-
ning, vilket förväntas bli kostsamt och tidskrävande.

Om Bolagets insatser i detta avseende fördröjs eller 
misslyckas, finns en risk att Bolaget inte kommer ha till-
räcklig marknadsföring- och försäljningskapacitet som 
krävs för att uppnå tillväxtmålen, vilket avsevärt skulle 
försämra Bolagets potentiella framtida försäljning och 
resultat. 

Bolaget kommer att verka på marknader med anti-
korruptions- och anti-kickback-lagstiftning och skulle 
Bolagets verksamhet befinnas strida mot den anti-
korruptions- och anti-kickback-lagstiftning som gäller 
på någon av de marknader Bolaget verkar på, eller 
någon annan bestämmelse som Bolaget är skyldigt att 
lyda under på sådana marknader, kan Bolaget bli föremål 
för betydande civilrättsliga, straffrättsliga och adminis-
trativa påföljder. Sådana påföljer skulle kunna orsaka en 
väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, 
finansiella ställning och resultat.

Risker relaterade till konkurrens och beroende av en 
enskild plattformsteknologi
Konkurrenter kan ha betydligt större resurser och 
kompetens i jämförelse med IRRAS. Därmed har dessa 
företag ofta bättre möjligheter att investera större resur-
ser i kliniska studier och processen för marknadsgod-
kännande. Det finns en risk att andra företag utvecklar 
tekniker och produkter som visar sig vara överlägsna 
IRRAS teknologier och produkter. Konkurrerande företag 
med lika effektiva, eller mindre effektiva produkter, kan 
med större ekonomiska resurser uppnå bättre mark-
nadsföring och därmed ändå nå bättre marknadsaccep-
tans. Vidare kan snabb teknisk utveckling och medicin-
ska framsteg hos konkurrenter resultera i att Bolagets 
produkter inte kan upprätthålla konkurrenskraft och bli 
obsoleta innan Bolaget kan återvinna utgifter för forsk-
ning, utveckling och kommersialisering. Detta kan ha en 
väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, 
finansiella ställning och resultat.
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IRRAS verksamhet är för närvarande beroende av dess 
patentskyddade plattformsteknologi, IRRAflow. Bolagets 
framtida lönsamhet kommer bero på såväl Bolagets 
förmåga att fortsätta försäljningstillväxten av IRRAflow 
samt att utveckla och kommersialisera bättre produkt-
kandidater baserad på IRRAflow. Om andra bolag 
utvecklar konkurrerande teknologi som skulle visa sig 
vara bättre eller uppnår större marknadsacceptans, kan 
det påverka IRRAS framtida intjänandeförmåga väsentligt 
negativt.

Bolagets produktkandidater, såsom en mindre kateter för 
IRRAflow och läkemedelstillförselfunktion, befinner sig 
för närvarande i en tidig utvecklingsfas och kommer 
därför att kräva omfattande forskning och utveckling för 
att kunna uppnå relevanta marknadsgodkännanden. Det 
finns en risk att Bolagets produktkandidater inte kommer 
att uppvisa nödvändig effekt och säkerhet för fortsatt 
utveckling och följaktligen uppnå marknadsgodkän-
nande. Om fortsatt utveckling av Bolagets produktkandi-
dater visar sig misslyckad kan IRRAS framtida intjänings-
förmåga påverkas väsentligt negativt. Kan Bolaget inte ha 
fortsatt tillväxt i försäljningen av existerande produkter 
eller uppnå kommersialisering av nya produktkandidater, 
oavsett skäl, kan det innebära att Bolaget inte kan bibe-
hålla verksamheten i dess nuvarande form, eller slutligen, 
behöva upphöra med verksamheten.

Cybersäkerhetsrisker
IRRAS är beroende av teknik och infrastruktur. Dessa 
system kan eventuellt bli utsatta för vissa risker som 
bland annat avbrott på grund av brand, strömavbrott, 
systemfel eller intrång av en okänd part. Om en anställd 
eller en konsult inte följer korrekt datapolicy finns det 
risk för intrång av utomstående i bolagets datasystem 
eller att data går förlorad. I takt med att användningen av 
moln-tjänster ökar, ökar även risken för oavsiktlig data-
över föring eller avsiktlig förstörelse av information 
lagrad i bolagets datasystem eller på okrypterade porta-
bla lagringsenheter. IRRAS riskerar även att drabbas av 
verksamhetsavbrott, stöld av hemlig information eller 
skadat rykte på grund av företagsspionage, skadliga 
koder eller andra typer av cyberattacker. Sådana attacker 
mot IRRAS kan även leda till spridning av hemlig data, 
antingen internt eller externt. Det finns risk att IRRAS 
datasystem går sönder eller direkt attackeras, vilket kan 
medföra stora negativa effekter för IRRAS rykte, verk-
samhet, intäkter eller finansiella ställning. Om IRRAS inte 
följer gällande personuppgiftslagstiftning finns det en 
risk att behöriga myndigheter utdömer höga böter, vilket 
kan medföra väsentligt negativ inverkan på Bolagets 
verksamhet, finansiella ställning och resultat. 

Risk relaterade till rekrytering och behållande av 
nyckelpersoner och kvalificerad personal på 
konkurrenskraftiga villkor
IRRAS har en erfaren ledningsgrupp som tillsammans 
har en stor mängd erfarenhet rörande utveckling av 
innovativa medicintekniska utrustningar och behand-
lingsmetoder. Detta innefattar även omfattande opera-
tionell, kommersiell och finansiell erfarenhet samt 
 erfarenhet inom marknadsföring av medicintekniska 
produkter och expansion av medicintekniska bolag. 
Bolagets rådgivare ger betydande vägledning till 
ledningsgruppen i alla aspekter av verksamheten. Bola-
gets personal i USA, inkluderande bland annat Bolagets 
VD, är anställd på villkor som är sedvanliga på USA-
marknaden, vilket bland annat innebär att uppsägnings-
tiderna är kortare än de uppsägningstider som regel-
mässigt förekommer i Sverige och att villkor om värv-
ningsförbud efter avslutad anställning inte är verkställ-
bara i samma utsträckning som i Sverige.

Bolagets framgång beror till viss del på dess förmåga att 
behålla, rekrytera och motivera högkvalificerad klinisk 
forskningspersonal samt dess förmåga att bibehålla 
goda relationer med kliniker, forskare och ledande 
akademiska institutioner. Bolaget kan misslyckas med att 
attrahera kvalificerad personal på grund av högre 
konkurrens inom industrin för medicinteknisk  utrustning 
och andra liknande branscher. Om Bolaget förlorar 
nyckelpersoner kan det leda till förseningar eller avbrott i 
IRRAS verksamhet och den fortsatta produkt-
utvecklingen. Om Bolaget framöver inte kan fortsätta att 
rekrytera kvalificerade medarbetare skulle detta kunna 
leda till att tillväxtmålen inte uppnås. Förlust av nyckel-
personer eller misslyckande med att locka nya medar-
betare kan påverka IRRAS verksamhet, finansiella 
 ställning och resultat väsentligt negativt. 

Risker relaterade till IRRAS skydd av dess 
immateriella rättigheter
Patent och andra immateriella rättigheter är en central 
tillgång i Bolagets verksamhet och eventuella framtida 
framgångar är därför till stor del beroende av möjlighe-
terna att kunna bibehålla existerande patentskydd och 
att erhålla patentskydd för pågående och framtida 
patentansökningar för Bolagets teknologiplattform. Den 
patenträttsliga ställningen för företag inom branschen 
för medicintekniska produkter, inkluderat Bolaget, är 
dock generellt osäker och innefattar komplexa medicin-
ska, juridiska och tekniska bedömningar som kan ge 
upphov till osäkerhet avseende giltighet, omfattning och 
prioritet avseende ett visst patent. 
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Det finns en risk att Bolaget inte lyckas utveckla produk-
ter som är patenterbara, erhålla erforderligt patentskydd 
under nuvarande och framtida ansökningar, att patent 
inte har tillräcklig omfattning för att utgöra tillräckligt 
skydd mot konkurrenter med liknande teknologier eller 
produkter, eller att beviljade patent inte kommer att 
kunna upprätthållas. Om Bolaget inte erhåller patent för 
sina teknologier eller om patent upphävs (exempelvis 
genom upptäckt av känd teknik), kan tredje part som 
innehar nödvändig know-how komma att använda 
teknologin utan ersättning till Bolaget. Dessutom kan 
detta ge upphov till omfattande rättegångskostnader, 
avleda ledningens tid och insatser och leda till att Bola-
get ska betala skadestånd.

Tredje parts möjlighet att använda icke patenterad teknik 
förstärks av det faktum att en publicerad patentansökan 
innehåller en detaljerad redogörelse av relevant tekno-
logi. Därtill kännetecknas den medicintekniska bran-
schen av hög innovation och snabb teknisk utveckling, 
varför nya teknologier och produkter kan utvecklas av 
andra aktörer som kan medföra att Bolagets immate-
riella rättigheter kringgås eller ersätts. Patent har även en 
begränsad livslängd. Om kombinationen av patent, 
affärshemligheter och kontraktuella åtaganden, som 
Bolaget förlitar sig på till skydd för dess immateriella 
rättigheter, är otillräckliga kan Bolagets förmåga att 
framgångsrikt kommersialisera dess produkter skadas, 
vilket kan leda till att Bolaget inte kan driva verksamhe-
ten med vinst. 

Om Bolagets patent och andra immateriella rättigheter 
skulle komma att förloras eller inskränkas, eller om Bola-
get i övrigt inte kan upprätthålla ett erforderligt patent-
skydd, kan det påverka Bolagets verksamhet, finansiella 
ställning och resultat väsentligt negativt.

Risker relaterade till intrång i tredje parts patent 
eller andra immateriella rättigheter
IRRAS teknologi är patenterad i 39 länder, innefattande 
USA, Kanada, Australien, Ryssland och ett flertal länder 
inom EU, och består av tre patent-familjer. Första 
patentfamiljen täcker den initiala uppfinningen 
(IRRAflow 1.0) och dess användningsmetod. Den andra 
familjen expanderar kravskydd och nyckelfunktioner. 
Den tredje familjen skyddar design och metod av kliniskt 
testade produkter (IRRAflow 2.0) och potentiella konku-
rerande koncept. Bolagets framgång kommer dessutom 
till viss del bero på dess förmåga att verka utan att göra 
intrång i tredje parts äganderätter. 

Vidare finns det en risk att Bolagets sökningar efter 
 existerande äganderättigheter, så kallade freedom to 
operate-analyser, inte upptäcker alla relevanta rättighe-
ter som redan har tillförsäkrats tredje part innan Bolaget 
kan komma att inleda ett forsknings- och utvecklings-
program med inriktning mot en särskild teknologi eller 
produkt. Till följd av detta kan konkurrenter ha erhållit, 
eller i framtiden erhålla, patent för teknologier eller 
produkter som liknar eller konkurrerar med Bolagets 
produkter. Om detta skulle ske, kan Bolaget behöva 
erhålla lämpliga licenser till sådana patent eller upphöra 
och/eller förändra sina aktiviteter eller processer, initiera 
processer för att göra gällande att dessa patent ska 
upphävas eller förklaras ogiltiga, eller utveckla eller 
anskaffa alternativ teknologi. Bolagets oförmåga att 
säkra sådana licenser på kommersiellt godtagbara vill-
kor, att upphäva eller ogiltigförklara sådana patent, eller 
att utveckla eller annars anskaffa alternativ teknologi kan 
påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och 
resultat väsentligt negativt. 

Bolagets patentportfölj inkluderar såväl helt egenut-
vecklade patent samt ett patent som förvärvades av 
Bolagets grundare 2012. IRRAS har genomfört två free-
dom to operate-analyser. Den första analysen genom-
fördes 2014 och rörde tillförsel, dränering, infusion, 
lumen och klinisk tester dokumenterad eller patenterad 
av andra parter. Den andra analysen genomfördes tidigt 
2017 med fokus på genomförandeöverväganden 
avseende IRRAflow 2.0-versionen. Slutsatsen i de 
nämnda analyserna var att Bolaget har handlingsfrihet 
och också innehar en dominant IP-portfölj. Det finns en 
risk att Bolagets freedom to operate-analyser inte avslö-
jar de immaterialrättsliga problem som kan uppkomma 
på grund av dess aktiviteter. Om Bolagets freedom to 
operate-analyser visar sig vara ofullständiga, eller om 
Bolaget blir föremål för anklagelser om intrång, kan det 
påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och 
resultat väsentligt negativt.

Risker relaterade till know-how och 
affärshemligheter
Utöver registrerade immateriella rättigheter har IRRAS 
utvecklat betydande know-how i sin verksamhet, vilket 
inte är skyddat genom registrering på samma sätt som 
andra immateriella rättigheter. Bolaget skyddar sin know-
how och sina affärshemligheter genom att ingå sekretes-
såtaganden med personal, konsulter och affärspartners. 
Det finns en risk att sekretessåtaganden avseende konfi-
dentiell information, eller att konfidentiell information inte 
kan upprätthållas med rättsliga medel eller på annat sätt 
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blir känt på grund av omständigheter bolaget inte kan 
råda över. Dessutom skulle konkurrenter eller andra 
utomstående självständigt kunna utveckla liknande 
know-how, vilket skulle kunna skada IRRAS verksamhet. 
Om någon av de ovan nämnda riskerna realiseras, kan det 
påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och 
resultat väsentligt negativt. 

Risker relaterade till utgifter för oförutsedda 
produktkvalitetsproblem
IRRAflow är en relativt ny produkt som ännu inte har 
använts i betydande omfattning. Oförutsedda kvalitets-
problem eller andra oförutsedda negativa effekter kan 
försena lanseringen av nya produkter eller medföra åter-
kallelse av redan utgivna produkter. Bolaget kan även bli 
ansvarig för rättegångskostnader och skada sitt rykte. 
Kostnaden för försening varierar beroende på förlorad 
intäkt, om det handlar om veckor eller månader och 
påverkas även av straffavgifter. Under pågående affärs-
verksamhet måste IRRAS på ett lämpligt sätt adressera 
kvalitetsmässiga problem som kan uppstå rörande deras 
produkter eller tredje parts komponenter i dessa 
produkter. Vidare kan en defekt i en av IRRAS produkter 
först bli synlig efter en lång tid, vilket kan resultera i 
försening eller underlåtenhet att återställa produkten till 
fungerande skick. En eventuell förekomst av produkt-
kvalitetsproblem skulle kunna komma att påverka Bola-
gets verksamhet, finansiella ställning och resultat 
väsentligt negativt. 

Risker relaterade till potentiellt produktansvarskrav 
och försäkring
Då Bolaget utvecklar och säljer medicintekniska produk-
ter och kombinationsprodukter, samt om Bolaget bedri-
ver kliniska studier, kan Bolaget bli exponerat för 
ansvarskrav. Dessa risker innefattar bland annat risk för 
att produktansvarskrav kan uppkomma i samband med 
tillverkning, kliniska studier, olämplig hantering samt 
försäljning och marknadsföring av produkter. Exempel-
vis skulle patienter som deltar i kliniska studier kunna 
drabbas av oväntade negativa biverkningar eller andra 
skador. 

Vidare finns en risk att Bolaget inte klarar av att förutse 
de eventuella biverkningar som kan uppstå genom 
användningen av dess produkter eller produktkandida-
ter. Bolaget står betydande skadeståndsansvarsrisker om 
dess produkter eller produktkandidater exempelvis 
skulle medföra att patienter som deltar i kliniska studier 
eller andra som kommer i kontakt med Bolagets 
produktkandidater drabbas av biverkningar som orsakar 
sjukdomar, kroppsskador, dödsfall eller andra skador. 
Det finns risk att tillämpliga försäkringar inte är tillämp-

liga eller inte kommer erbjuda tillräcklig täckning vid 
eventuellt produktansvar. Det finns också en risk att 
Bolaget inte kan erhålla eller bibehålla tillräckligt försäk-
ringsskydd på acceptabla villkor i framtiden. Dessutom 
kan krav som rör felaktig hantering, förvaring eller 
avfallshantering av biologiskt material vara tids- och 
kostnadskrävande, skada Bolagets rykte om marknaden 
uppfattar dess produktkandidater som osäkra eller inef-
fektiva på grund av oförutsedda biverkningar, och 
begränsa eller förhindra den fortsatta utvecklingen eller 
kommersialiseringen av Bolagets produkter och 
produktkandidater. Om någon av dessa risker inträffar 
skulle det kunna påverka Bolagets verksamhet, finan-
siella ställning och resultat väsentligt negativt.

Risker relaterade till tvister och rättsliga förfaranden
IRRAS är inte och har inte varit part i något rättsligt förfa-
rande eller skiljedomsförfarande (inklusive pågående 
ärenden och ärenden som Bolagets vet kunnat uppstå) 
under de senaste tolv månaderna, som har eller kunnat 
ha betydande påverkan på IRRAS finansiella position 
eller lönsamhet. Bolaget kan i framtiden bli involverat i 
tvister hänförliga till Bolagets pågående verksamhet. 
Sådana tvister kan röra immaterialrättsligt intrång, giltig-
heten av viss patent och andra kommersiella tvister. 
Tvister och krav kan vara tidkrävande, avbryta verksam-
heten, involvera betydande belopp eller fundamentala 
viktiga frågor och resultera i betydande kostnader och 
väsentligt negativa effekter på Bolagets verksamhet, 
finansiella ställning och resultat. 

Risker relaterade till finansiella mål, inklusive 
Prospektet, som kan skilja sig påtagligt från IRRAS 
faktiska resultat
De finansiella mål som återges i Prospektet och på andra 
ställen är IRRAS förväntningar avseende tillväxt och 
lönsamhet. Dessa mål grundas på ett antal antaganden, 
vilka till sin natur är avhängiga av betydande affärs-, 
verksamhets-, ekonomiska och andra risker, av vilka 
många ligger utanför Bolagets kontroll. Bolaget har 
baserat målen på detaljerade antaganden som de 
ledande befattningshavarna och styrelsen utgått ifrån 
när de bestämt målen, men det finns en risk att dessa 
antaganden i framtiden inte återspeglar den kommersi-
ella, regulatoriska och ekonomiska miljö i vilken Bolaget 
verkar. Således kan antagandena förändras eller inte alls 
komma att materialiseras. Därutöver kan oförutsedda 
händelser medföra negativ inverkan på de faktiska resul-
tat som Bolaget uppnår i framtiden, oaktat om antagan-
dena visar sig riktiga eller inte. Därför kan IRRAS faktiska 
resultat avvika från dessa mål och investerare bör inte 
fästa orimlig vikt vid dem. 
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Risker relaterade till nuvarande och ytterligare 
finansiering 
Omfattningen och tidpunkten för de kostnader som 
krävs för att implementera Bolagets affärsplan, inklude-
rande utvecklings- och kommersialiseringsprogram, är 
beroende på ett flertal faktorer som framsteg, kostnader, 
tidpunkten och resultaten av dess forsknings- och 
utvecklingsarbete (kliniska studier inkluderat), kostnader 
och tidpunkt för erhållande av marknadsgodkännande, 
kostnader för att erhålla, bibehålla och göra gällande 
dess patenträttigheter och andra immateriella rättighe-
ter, kostnader och tidpunkt för att erhålla eller bibehålla 
tillverkning av dess produkter eller produktkandidater, 
kostnader och tidpunkt för att etablera försäljnings- och 
marknadsföringskapacitet, huruvida Bolaget ingår stra-
tegiska samarbeten eller partnerskap och villkoren och 
tidpunkten för att etablera sådana samarbeten, licensav-
tal eller andra partnerskap. Några av dessa faktorer är 
utanför Bolagets kontroll.

Genomförandet av IRRAS marknadssatsning och expan-
sionsstrategi medför betydande investeringar under de 
kommande åren. Totalt bedömer Bolaget att det förelig-
ger ett underskott om cirka 260 MSEK under denna 
period. Erbjudandet är villkorat av att IRRAS reser erfor-
derligt kapital. Det finns en risk att IRRAS inte kommer 
erhålla tillräckliga intäkter eller positiva kassaflöden i 
framtiden för att kunna finansiera Bolagets verksamhet. 
Om IRRAS dessutom inte kan erhålla godtagbar finan-
siering eller inte kan uppnå attraktiva affärsmöjligheter, 
kan det begränsa Bolagets förmåga att bibehålla sin 
position på marknaden eller konkurrenskraften av dess 
produkterbjudande, vilket skulle kunna medföra väsent-
lig negativ effekt på Bolagets verksamhet, finansiella 
ställning och resultat. IRRAS kan även behöva söka ytter-
ligare extern finansiering för att fortsätta verksamheten. 
En sådan finansiering kan komma från tredje part eller 
befintliga aktieägare genom publika eller privata finan-
sieringsinitiativ. Det finns en risk att nytt kapital inte kan 
tillskjutas när det behövs eller på godtagbara villkor eller 
att tillskjutet kapital inte är tillräckligt för att finansiera 
verksamheten i enlighet med etablerade utvecklingspla-
ner och mål. Detta kan resultera i att Bolaget blir tvingat 
att begränsa sitt utvecklingsarbete eller till sist upphöra 
med sina verksamheter. Villkoren för tillgänglig finansie-
ring kan också ha negativ inverkan på Bolagets verksam-
het då lånefinansiering, om detta är möjligt för Bolaget, 
kan innehålla restriktiva villkor som skulle kunna 
begränsa Bolagets flexibilitet.

Vidare kan Bolagets framtida behov av kapital skilja sig 
från ledningens kalkyler. Framtida behov av kapital beror 
på ett flertal faktorer, inkluderat kostnaderna för utveck-
ling och kommersialisering av produktkandidater, liksom 

tidpunkten och omfattningen av försäljningsintäkter från 
nuvarande och framtida produkter. Om Bolaget miss-
lyckas med att uppskatta dess framtida kapitalbehov 
skulle det kunna påverka Bolagets verksamhet, resultat 
och finansiella ställning väsentligt negativt.

Risker relaterade till lönsamhet
IRRAS har sedan dess bildande ådragit sig betydande 
förluster och uppvisat nettoförluster om cirka 32 MSEK 
under 2016. Dessa förluster har främst uppkommit 
genom kostnader för forskning och utveckling, affärs-
utveckling (inklusive försäljningsverksamhet i Tyskland), 
kliniska studier och från allmänna och administrativa 
kostnader i samband med Bolagets verksamhet. Bolaget 
kommer även i framtiden att behöva fortsätta att 
genomföra betydande forskning och utveckling, affärs-
utveckling (inklusive marknadsföring och försäljnings-
verksamhet), kliniska studier och regelefterlevnadsaktivi-
teter. Tillsammans med förväntade allmänna och admi-
nistrativa kostnader och den förväntade ökningen av 
kostnader och utgifter i samband med Bolagets förvän-
tade tillväxt, kan sådan verksamhet resultera i att Bolaget 
uppvisar stora förluster och/eller rörelsekostnader inom 
en överskådlig framtid.

Det finns en risk att Bolaget inte kommer uppnå tillräck-
liga intäkter eller lönsamhet för att bedriva verksamhe-
ten enligt gällande mål och strategier, vilket skulle kunna 
hindra Bolagets förmåga att bibehålla verksamhetens 
omfattning och erhålla ytterligare nödvändigt kapital. 
Om Bolaget i framtiden uppnår lönsamhet är det inte 
säkert att lönsamheten kommer kunna upprätthållas 
under efterföljande perioder. Dessutom kan Bolaget 
erfara ojämna kassaflöden. Följaktligen är jämförelser av 
ekonomiska resultat från olika perioder inte nödvändigt-
vis meningsfulla och resultat från tidigare perioder bör 
inte ses som en indikation på framtida resultat. Framtida 
avvikelser i resultat av verksamhet i jämförelse med 
förväntningar från aktieanalytiker och investerare kan 
påverka marknadspriset av Bolagets aktier väsentligt 
negativt.

Risker relaterade till fluktuerade valutakurser och 
att IRRAS kunder inte uppfyller sina 
betalningsåtaganden
Bolaget redovisar finansiell ställning och resultat i SEK. 
Däremot kommer en ökande del av Bolagets framtida 
rörelsekostnader och intäkter att anges i EUR och USD.  
Till följd av detta kan Bolaget exponeras för risker hänför-
liga till valutaflöden inom och utom Sverige och 
EU-området, såsom fluktuerande valutakurser efter ingå-
ende av ett avtal tills betalning sker i enlighet med villkoren 
i avtalet, så kallad transaktionsexponering. Bolaget förvän-
tas därut över ha finansiella skulder i form av lån och till-



INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I IRRAS AB 25

RISKFAKTORER

gångar i form av kundfordringar i valutorna EUR och USD 
vilket kan exponera Bolaget mot valutakursförändringar.

Förändringar i valutakurser mellan bolagets fakturerings-
valuta (SEK, USD eller EUR) och kundens lokala valuta 
kan komma att påverka efterfrågan på Bolagets produk-
ter. Bolaget är även exponerat för kreditrisker, det vill 
säga att Bolagets kunder inte uppfyller sina betalningså-
taganden och att Bolaget därför inte erhåller betalning 
för sina kundfordringar. Om Bolagets kunder misslyckas 
att betala i tid kan det påverka Bolagets kassaflöden och 
skulle kunna medföra en väsentlig negativ effekt på 
Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Risker relaterade till exponering för taxeringskrav 
och ändringar i skatteregelverk
De skattemässiga överväganden som IRRAS gör är base-
rade på tolkningar av nuvarande skattelagstiftning, skat-
teavtal och andra skattebestämmelser samt krav från 
relevanta skattemyndigheter. Det finns en risk att skatte-
kontroller och utvärderingar kan resultera i att IRRAS blir 
föremål för ytterligare skatt eller får avslag på skattemäs-
siga avdrag, exempelvis på grund av finansieringar eller 
interna transaktioner. 

I händelse av att IRRAS tolkning eller tillämpning av skat-
telagstiftning, skatteavtal eller andra skattebestämmelser 
är felaktig, om en eller flera myndigheter får framgång i 
en beskattning av IRRAS, eller om tillämpliga skattelagar, 
skatteavtal, bestämmelser eller tolkningar av myndighe-
ter därav eller om administrativ praxis i relation därtill 
ändras, inkluderat med retroaktiv effekt, kan Bolagets 
tidigare och nuvarande skatteposition bli föremål för 
omprövning. Skulle skattemyndighet vinna framgång 
med en sådan omprövning, kan en utökad skattekostnad 
tillkomma, inkluderat avgifter och räntekostnader, vilket 
skulle kunna medföra väsentlig negativ effekt på Bola-
gets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Lagstiftning, skatteavtal och andra skatteregler har 
historiskt sett varit föremål för återkommande ändringar 
och framtida förändringar kan ha en betydande verkan 
på IRRAS skattebörda och dessutom medföra väsentlig 
negativ effekt på Bolagets verksamhet, finansiella ställ-
ning och resultat.

Risker relaterade till ackumulerade skattemässiga 
underskott
IRRAS har ackumulerade skattemässiga underskott som 
per den 31 december 2016 uppgår till 78 MSEK. De 
ackumulerade underskotten kan i framtiden reducera 
eventuella skattepliktiga vinster som Bolaget gör och på 
så vis minska den bolagsskatt som skulle uppstå för 
eventuella framtida vinster. Skattemässiga underskott 

samt användningen därav är föremål för omfattande 
begränsningsregler. IRRAS möjlighet att i framtiden helt 
eller delvis utnyttja de ackumulerade underskotten 
avgörs bland annat av framtida ägarförändringar i Bola-
get. IRRAS möjlighet att i framtiden helt eller delvis 
utnyttja de ackumulerade underskotten kan också 
komma att påverkas av förändringar i tillämplig skatte-
lagstiftning. Om underskottsavdragen inte kan användas 
för att reducera skatt på framtida vinster betyder det att 
Bolagets skattekostnader kommer bli högre vilket kan 
komma att påverka Bolagets framtida verksamhet, finan-
siella ställning och resultat väsentligt negativt.

RISKER RELATERADE TILL AKTIEN 
OCH ERBJUDANDET
Risker relaterade till aktien
Aktieägande är alltid förknippat med risk och riskta-
gande. Eftersom en investering i aktier både kan komma 
att stiga och sjunka i värde finns en risk att investerare 
inte kommer att få tillbaka det investerade kapitalet. 
Såväl aktiemarknadens generella utveckling som speci-
fika bolags aktiekurs är beroende av ett flertal faktorer 
som inkluderar bland annat utvecklingen av Bolagets 
verksamhet och produktportfölj, förändringar i Bolagets 
resultat och finansiella ställning, förändringar i aktie-
marknadens förväntningar om framtida vinster och 
utdelning samt utbud och efterfrågan på Bolagets aktier. 
Bolagets aktiekurs kan även påverkas av faktorer som 
ligger helt utanför Bolagets kontroll, exempelvis konkur-
renters aktiviteter och ställning på marknaden.

Före den planerade listningen har det inte funnits någon 
organiserad marknad för aktierna i IRRAS. Bolaget kan 
inte förutse investerares intresse för Bolaget och det 
finns därmed risk för att en aktiv och likvid handel inte 
utvecklas eller, om den utvecklas, att den inte kan bibe-
hållas efter Erbjudandets genomförande. Det finns en 
risk att priset på aktierna blir föremål för betydande fluk-
tuationer på aktiemarknaden i stort. Sådana fluktuationer 
kan förekomma oavsett hur Bolaget presterar. Aktie-
kursen och handeln med Bolagets aktie påverkas av 
bland annat tillgång och efterfrågan, förändring i beräk-
nad intäkt eller faktiska resultat, förhållanden på aktie-
marknaden generellt eller Bolagets bransch specifikt, 
regulatorisk utveckling, eller ekonomiska och politiska 
förändringar och händelser i Sverige eller utomlands.

Dessutom kan aktiekursen påverkas av bevakning och 
rapportering om Bolaget av aktie- och branschanalyti-
ker. Om en eller fler av dessa analytiker slutar följa 
 Bolaget eller inte publicerar regelbundna rapporter kan 
Bolaget bli mindre synligt på finansmarknaderna, vilket i 
sin tur kan leda till att aktiepriset och/eller handelsvoly-
merna fluktuerar.
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Framtida utdelningar
Investerare som deltar i Erbjudandet kan komma att vara 
berättigade till eventuell framtida utdelning som beslu-
tas efter noteringen. Historisk sett har IRRAS inte betalat 
utdelningar och storleken på eventuella framtida utdel-
ningar Bolaget kommer betala, om några, är bland annat 
beroende av Bolagets framtida resultat, finansiella ställ-
ning, kassaflöden, rörelsekapitalbehov, efterlevnad av 
lånevillkor, legala och finansiella restriktioner och andra 
faktorer. Det finns således en risk att någon utdelning 
inte kommer att ske i framtiden, och så länge utdelning 
inte sker är investerarens potentiella avkastning enbart 
beroende av aktiens framtida värde. 

Aktieägare med betydande inflytande
Under antagande av att Erbjudandet blir fulltecknat, att 
Erbjudandepriset fastställs till mittpunkten i prisinterval-
let (det vill säga 47,50 kronor), att Investerande Aktie-
ägare får full allokering i Erbjudandet och att övertilldel-
ningsoptionen utnyttjas i sin helhet kommer Huvud-
ägarna efter Erbjudandet äga cirka 46,0 procent av 
aktierna och rösterna i IRRAS. Detta innebär att Huvud-
ägarna även fortsättningsvis kommer att ha ett bety-
dande inflytande över Bolaget och de flesta beslut som 
är föremål för omröstning vid bolagsstämma.

Sådana ärenden inkluderar val av styrelse, emission av 
ytterligare aktier och aktierelaterade värdepapper som 
kan medföra utspädning för befintliga aktieägare samt 
beslut om eventuell vinstutdelning eller försäljning av 
samtliga eller en väsentlig del av Bolagets tillgångar. Det 
finns en risk att Huvudägarnas intressen kan skilja sig 
från eller stå i strid med övriga aktieägares intressen och 
Huvudägarna kan komma att utöva sitt inflytande över 
Bolaget på ett sätt som inte ligger i övriga aktieägares 
intresse.

Framtida försäljning av större aktieposter och 
nyemission 
Betydande försäljningar av aktier som görs av större 
aktieägare, liksom en allmän marknadsförväntan om att 
ytterligare försäljning kommer att genomföras, kan 
påverka kursen på IRRAS aktie negativt. Dessutom skulle 
en eventuell nyemission av aktier leda till en utspädning 
av ägandet för aktieägare som inte deltar i en sådan 
emission eller väljer att inte utöva sin rätt att teckna 
aktier. Detsamma gäller om en emission riktas till andra 
än Bolagets aktieägare.

Genom Placeringsavtalet kommer Huvudägarna, 
 aktie ägande styrelseledamöter och Bolagets ledande 
 befattningshavare åta sig, med vissa förbehåll, att inte 
sälja sina respektive innehav under viss tid efter att 
handeln på Nasdaq First North Premier har inletts 

(“Lock up-perioden”). Lock up-perioden för Huvud-
aktieägarna kommer att vara 365 dagar. För aktieägande 
styrelseledamöter och Bolagets ledande befattnings-
havare samt samtliga personer som deltar i något av 
 Bolagets aktierelaterade incitamentsprogram, kommer 
Lock up-perioden att vara 365 dagar. Lock up-åtagandet 
omfattar inte aktier som förvärvas inom ramen för 
Erbjudandet.

Serendipity Ixora AB (publ), en av Huvudägarna, har 
aviserat en avsikt att dela ut innehavet i IRRAS efter 
genomförandet av Erbjudandet. 

Serendipity Group AB, ett bolag ytterst ägt av Serendip-
ity-gruppens grundare Saeid Esmaeilzadeh och Ashkan 
Pouya, äger cirka 56 procent av Serendipity Ixora AB 
(publ) per Prospektets datum. Resterande 44 procent 
ägs av cirka 300 svenska privatpersoner. Aktierna som 
delas ut till Serendipity Group AB kommer att omfattas 
av den ovan nämnda Lock up-perioden om 365 dagar. 
De aktier som delas ut till övriga aktieägare i Serendipity 
Ixora AB (publ) kommer att omfattas av en reducerad 
Lock up-period om 180 dagar, och kommer vidare att 
placeras på ett depositionskonto (så kallad escrow) för 
att säkerställa att lock up-åtagandet upprätthålls.

Sole Global Coordinator kan komma att medge undan-
tag från ifrågavarande åtaganden. Efter att tillämplig 
Lock up-period löpt ut kommer det stå de aktieägare 
som berörts av Lock up-perioden fritt att sälja sina aktier 
i Bolaget. Försäljningen av stora mängder av Bolagets 
aktier av Huvudägarna eller Bolagets övriga befintliga 
aktieägare efter utgången av lock up-perioden (eller 
under Lock up-perioden efter tillstånd), eller förväntan 
om att sådana försäljningar kommer att genomföras, 
kan få kursen för IRRAS aktier att sjunka.

Teckningsåtaganden är inte säkerställda
De befintliga aktieägarna Serendipity Ixora AB (publ) och 
Vandel Medical Equipment Ltd. (tillsammans
”Investerande Aktieägare”) har åtagit sig att teckna aktier 
i Erbjudandet motsvarande sammanlagt 35 MSEK, vilket 
motsvarar 10 procent av antalet aktier i Erbjudandet 
(exkluderande Övertilldelningsoptionen). De Investe-
rande Aktieägarna äger rätt att bestämma den slutliga 
fördelningen av de aktier som omfattas av åtagandet 
enligt ovan, vilket innebär att var och en av de Investe-
rande Aktieägarna formellt har åtagit sig att teckna 
samtliga de aktier som omfattas av åtagandet. 

Sole Global Coordinator och styrelsen för IRRAS bedö-
mer att Investerande Aktieägare har god kreditvärdighet 
och således kommer att kunna infria teckningsåtagan-
det. Investerande Aktieägares åtaganden är emellertid 
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inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel eller 
pantsättning eller liknande arrangemang, varför det finns 
en risk för att Investerande Aktieägare inte kommer att 
kunna infria sina åtaganden vilket skulle kunna få en 
negativ effekt på Erbjudandets genomförande. 

Specifika risker för aktieägare utanför Sverige
Bolagets aktie kommer endast att noteras i SEK och 
eventuell utdelning kommer att betalas i SEK. Om SEK 
minskar i värde mot utländska valutor, kan det innebära 
att aktieägare utanför Sverige kan få en negativ effekt på 
värdet av innehavet och utdelningar. 

Om IRRAS emitterar nya aktier i en nyemission, har 
aktieägare generellt företrädesrätt till teckning av nya 
aktier i förhållande till antalet aktie aktieägaren hade 
innan nyemissionen. Aktieägare i vissa länder kan 
komma att begränsas genom att de inte får delta i sådan 
nyemission, eller att deltagande försvåras eller begränsat 
på något sätt. Till exempel kan aktieägare i USA, när 
undantag från registreringskravet enligt Securities Act 
inte föreligger, bli förhindrade att utöva sin företrädesrätt 
till teckning om aktierna och företrädesrätten inte är 
registrerad i enlighet med Securities Act. Aktieägare i 
andra jurisdiktioner utanför Sverige kan bli påverkade på 
samma sätt om inte företrädesrätten eller de nya 
aktierna är registrerade eller godkännda av behörig 
myndighet i respektive jurisdiktion. 

IRRAS har ingen skyldighet att ansöka om registrering 
enligt lagen om värdepappersmarknad eller liknande till-
stånd enligt annan jurisdiktions lag avseende dess aktier 
och företrädesrätt till teckning. Om skyldigheter skulle 
uppstå i framtiden kan de bli opraktiskt och kostsamt. 
I de förhållandena när IRRAS aktieägare i jurisdiktioner 
utanför Sverige inte kan utöva deras företrädesrätt vid 
nyemission kommer deras ägarandel i IRRAS minskas 
proportionellt. 

Nasdaq First North Premier är inte en reglerad 
marknad
Nasdaq First North Premier är en alternativ marknads-
plats (MTF) som drivs av de olika börserna som ingår i 
Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en 
reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North Premier 
regleras av Nasdaq First North Premiers regler och inte 
av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad 
marknad. En placering i ett bolag som handlas på 
Nasdaq First North Premier är mer riskfylld än en inves-
tering i ett bolag på en reglerad marknad.
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För att ytterligare finansiera IRRAS nästa fas av tilltagande kommersialisering och expansion av plattformen 
IRRAflow, har Bolagets styrelse beslutat att genomföra en nyemission i IRRAS som riktar sig till allmänheten i 
Sverige1) och till institutionella investerare2) i Sverige och utomlands (”Erbjudandet”). Bolagets styrelse har även 
ansökt om upptagande av Bolagets aktier till handel på Nasdaq First North Premier, och den 13 november 2017 
beslutade Nasdaq Stockholm om upptagande av Bolagets aktier till handel under förutsättning att sedvanliga 
 villkor uppfylls. Den första handelsdagen på Nasdaq First North Premier förväntas vara den 22 november 2017.

Investerare erbjuds härmed, i enlighet med villkoren i Prospektet, att högst teckna det antal nyemitterade aktier i 
IRRAS som tillför Bolaget en emissionslikvid om högst 350 MSEK. De nya aktierna kommer att emitteras med stöd 
av bemyndigandet som lämnades på den extra bolagsstämman den 1 september 2017. Priset i Erbjudandet 
kommer att fastställas i intervallet 45–50 SEK per aktie genom ett anbudsförfarande och kommer följaktligen att 
baseras på efterfrågan och allmänna marknadsförhållanden. Priset i Erbjudandet kommer slutligen att bestämmas 
av Bolagets styrelse i samråd med Sole Global Coordinator. Erbjudandepriset till allmänheten kommer inte att 
överstiga 50 SEK per aktie. Det slutgiltiga priset i Erbjudandet förväntas offentliggöras genom pressmeddelande 
omkring den 22 november 2017. Baserat på antagandet att det slutliga priset i Erbjudandet fastställs till 45 SEK per 
aktie, motsvarande den lägsta punkten i prisintervallet, kommer nyemissionen att omfatta 7 777 777 aktier. Om 
det slutliga priset istället fastställs till 50 SEK per aktie kommer nyemissionen att omfatta 7 000 000 aktier.  

Baserat på antagandet att Erbjudandet blir fulltecknat och att Övertilldelningsoptionen inte utnyttjas, förväntas 
nyemissionen tillföra IRRAS cirka 316 MSEK efter avdrag för kostnader relaterade till Erbjudandet.3) Vid full teck-
ning i Erbjudandet och under antagande om ett pris i Erbjudandet som motsvarar mittpunkten i prisintervallet (det 
vill säga 47,50 SEK per aktie) kommer antalet aktier i IRRAS att öka med 7 368 421 aktier, från 17 217 419 till 
24 585 840, vilket motsvarar en utspädning om 30,0 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter 
Erbjudandet.

I syfte att täcka eventuell övertilldelning i Erbjudandet har Bolaget åtagit sig att, på begäran av Sole Global Coor-
dinator, emittera ytterligare aktier, motsvarande högst 15 procent av antalet aktier som omfattas av Erbjudandet 
och högst 4,7 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”). Om 
 Erbjudandet fulltecknas, Övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet och priset i Erbjudandet bestäms till 
 mittpunkten i prisintervallet (det vill säga 47,50 SEK per aktie), kommer Erbjudandet att omfatta 8 473 684 aktier i 
IRRAS, motsvarande cirka 33,0 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandet. 

De befintliga aktieägarna Serendipity Ixora AB (publ) och Vandel Medical Equipment Ltd. (tillsammans ”Investe-
rande Aktieägare”) har åtagit sig att teckna aktier i Erbjudandet motsvarande sammanlagt 35 MSEK, vilket motsva-
rar 10 procent av antalet aktier i Erbjudandet (exkluderande Övertilldelningsoptionen). De Investerande Aktie-
ägarna äger rätt att bestämma den slutliga fördelningen av de aktier som omfattas av åtagandet enligt ovan, vilket 
innebär att var och en av de Investerande Aktieägarna formellt har åtagit sig att teckna samtliga de aktier som 
omfattas av åtagandet.

Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till cirka 350 MSEK och till 403 MSEK om Övertilldelningsoptionen 
utnyttjas i sin helhet. 

I övrigt hänvisas till innehållet i föreliggande Prospekt, vilket har upprättats av styrelsen för IRRAS med anledning 
av Erbjudandet. 

Stockholm, 13 november 2017
IRRAS AB
Styrelsen

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I IRRAS

1) Till allmänheten räknas privatpersoner och juridiska personer i Sverige som anmäler sig för teckning av högst 22 500 aktier.
2) Till institutionella investerare räknas privatpersoner och juridiska personer som anmäler sig för teckning av fler än 22 500 aktier.
3) IRRAS kostnader för Erbjudandet uppskattas uppgå till högst 34 MSEK, se vidare under ”Kostnader i samband med Erbjudandet” i avsnittet 

”Legala frågor och kompletterande information”.
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IRRAS är ett kommersiellt medicintekniskt bolag som för närvarande inriktar sig på design, utveckling och kommer-
sialisering av innovativa lösningar för olika typer av hjärnsjukdomar med målet att dramatiskt förbättra resultatet för 
patienter, minska den tid patienten behöver tillbringa på både intensivvårdsavdelningen och vård avdelningar, och ge 
sjukhus och vårdgivare betydande hälsoekonomiska fördelar.

Bolagets initiala produktfokus ligger på intrakraniella vätskehanteringslösningar som nyttjar den egenutvecklade 
plattformstekniken IRRAflow, som är ett CE-märkt1), helt integrerat, slutet medicintekniskt system som möjliggör 
både intelligent intrakraniell vätskehantering och noggrann övervakning i realtid av intrakraniellt tryck.

Som följd av marknadsföringen av IRRAflow för patienter med hemorragisk stroke och kronisk subdural hematom, 
och efter den lovande kommersiella lanseringen i EU i maj 2017, har Bolaget uppnått försäljnings intäkter för 
IRRAflow-enheter och engångsartiklar i Tyskland och ytterligare EU-länder om 11,3 MSEK totalt.2) Dessutom 
lämnade Bolaget in en 510(k)-ansökan till FDA i juni 2017, där man förväntar sig ett slutligt beslut från FDA under det 
första kvartalet 2018 för att därefter kommersiellt lansera IRRAflow i USA baserat på detta FDA-godkännande. 

På grund av det stora intresset och genom mottagandet av IRRAflow sedan den kommersiella lanseringen anser 
 Bolaget att betydande värde kan skapas genom att tidigarelägga de planerade marknadsaktiviteterna. Dessutom anser 
Bolaget att plattformstekniken IRRAflow har åtskilliga applikationsmöjligheter i tillägg till de patientgrupper som 
IRRAflow redan adresserar (hemorragisk stroke och kroniskt subduralhematom). Ytterligare tillämpningar inkluderar en 
mindre version av IRRAflow, en tilläggsegenskap till IRRAflow för kontinuerlig övervakning av hjärn elasticitet, en version 
av IRRAflow för kroppssjukdomar utanför det centrala nervsystemet och ett nytt system för läkemedelstillförsel. 

IRRAS bedömning är att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för att täcka Bolagets behov under de 
kommande tolv månaderna. Genomförandet av IRRAS marknadssatsning och expansionsstrategi medför betydande 
investeringar under de kommande åren. Totalt bedömer Bolaget att det föreligger ett underskott om cirka 260 MSEK 
under denna period. För att säkerställa den finansiering som behövs för att genomföra Bolagets tillväxtstrategi, 
utveckla  forskningssportföljen och för att stödja rörelsekapitalbehovet till dess Bolaget blir självfinansierande, har 
IRRAS  beslutat att genomföra en nyemission i samband med notering på Nasdaq First North Premier. Förutsatt att 
 Erbjudandet  fulltecknas kommer bruttolikviden att uppgå till 350 MSEK och 316 MSEK efter kostnader relaterade till 
Erbjudandet.3) Bolaget har för avsikt att använda en sådan emissionslikvid med följande prioritetsordning: 

●● Kommersiell expansion av den neurokirurgiska affären, inklusive inträde på marknaden i USA och förstärkning 
av försäljningsorganisationen i EU – cirka 90 MSEK

●● Utveckling av ytterligare funktioner inom neurokirurgi, inklusive en mindre version av IRRAflow-katetern – 
cirka  40 MSEK

●● Utveckling av IRRAflow för andra indikationer i kroppen – cirka 40 MSEK
●● Utveckling av ett nytt system för tillförsel av läkemedel med IRRAflow – cirka 90 MSEK
●● Buffert för oförutsedda kostnader och förseningar vid genomförandet av den kommersiella planen respektive 
Bolagets plan för forskning och utveckling – cirka 55 MSEK

Mot bakgrund av ovanstående, anser IRRAS att man har kommit till en fas där det är lämpligt att notera Bolagets 
aktier på Nasdaq First North Premier som, förutom att utöka Bolagets ägarbas, även skulle ge tillgång till de svenska 
och internationella kapitalmarknaderna. Dessutom anser IRRAS att noteringen kommer att bidra till ökade möjlighe-
ter för att attrahera och behålla nyckelpersoner, något som är särskilt viktigt i den kommersialiserings- och tillväxtfas 
som Bolaget nyligen påbörjat. IRRAS styrelse har vidare som målsättning att verka för att, bland annat beroende på 
marknadsförutsättningar, notera Bolaget på Nasdaq Stockholms huvudlista inom tolv månader från dess att note-
ringen på Nasdaq First North Premier fullbordats. 

I övrigt hänvisas till innehållet i föreliggande Prospekt, vilket har upprättats av styrelsen för IRRAS med anledning av 
Erbjudandet. 

Styrelsen i IRRAS är ansvarigt för innehållet i Prospektet. Härmed försäkras att alla rimliga försiktighetsåtgärder har 
vidtagits för att säkerställa att uppgifterna i Prospektet, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med de faktiska 
förhållandena och att ingenting utelämnats som skulle påverka dess innebörd. 

Stockholm, 13 november 2017
IRRAS AB
Styrelsen

BAKGRUND OCH MOTIV

1) För en närmare beskrivning av innebörden av CE-märkning, se rubriken ”Regulatoriska frågor” i avsnittet ”Beskrivning av verksamheten”.
2) Fram till och med september 2017.
3) Erbjudandet är villkorat av att Erbjudandet inbringar minst 260 MSEK efter avdrag för kostnader hänförliga till Erbjudandet under antagande 

om att Övertilldelningsoptionen inte utnyttjas. För det fall denna anslutningsgrad inte uppnås kommer Erbjudandet att dras tillbaka och den 
efterföljande noteringen på Nasdaq First North Premier inte att äga rum. Se även uttalande om rörelsekapital i avsnittet ”Kapitalstruktur och 
annan finansiell information”.
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ERBJUDANDET
Erbjudandet omfattar högst det antal nyemitterade 
aktier i IRRAS som tillför Bolaget en emissionslikvid om 
högst 350 MSEK. Priset i Erbjudandet kommer att fast-
ställas i intervallet 45 – 50 SEK per aktie. Baserat på anta-
gandet att det slutliga priset i Erbjudandet fastställs till 
45 SEK per aktie, motsvarande den lägsta punkten i 
prisintervallet, kommer nyemissionen att omfatta 
7 777 777 aktier. Om det slutliga priset istället fastställs till 
50 SEK per aktie kommer nyemissionen att omfatta 
7 000 000 aktier. Erbjudandet är uppdelat i två delar:

●● Erbjudandet till allmänheten i Sverige.1)

●● Erbjudandet till institutionella investerare i Sverige och 
utlandet.2) 

Utfallet av Erbjudandet förväntas offentliggöras genom 
ett pressmeddelande omkring den 22 november 2017.

ÖVERTILLDELNINGSOPTION
Bolagets styrelse har lämnat övertilldelningsoption till 
Sole Global Coordinator innebärande att Sole Global 
Coordinator, senast 30 kalenderdagar från första dagen 
för handel med Bolagets aktier på Nasdaq First North 
Premier, har rätt att begära att Bolaget emitterar ytterli-
gare högst 1 166 666 aktier, motsvarande högst 15 
procent av antalet aktier i Erbjudandet, för att täcka 
eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet, till 
ett pris motsvarande Erbjudandepriset. Övertilldelnings-
optionen får endast utnyttjas av Sole Global Coordinator 
för att helt eller delvis täcka eventuell övertilldelning i 
samband med Erbjudandet. För ytterligare information, 
se avsnittet ”Legala frågor och kompletterande informa-
tion – Avtal om placering av aktier”.

FÖRDELNING AV AKTIER
Fördelning av aktier mellan respektive del i Erbjudandet 
kommer att ske med beaktande av efterfrågan. Fördel-
ningen kommer att beslutas av Bolagets styrelse i 
samråd med Sole Global Coordinator.

ANBUDSFÖRFARANDE
För att uppnå en marknadsmässig prissättning av 
aktierna i Erbjudandet kommer institutionella investerare 
att ges möjligheten att delta i en form av anbudsförfa-
rande (så kallad bookbuilding) genom att lämna in 
intresseanmälningar. Anbudsförfarandet inleds den 14 
november 2017 och pågår till och med den 21 novem-
ber 2017. Erbjudandepriset kommer att fastställas 
 baserat på den orderbok som sammanställs i anbuds-

förfarandet. Anbudsförfarandet för institutionella 
 investerare kan komma att avbrytas tidigare eller 
förlängas. Meddelande om sådant avbrytande eller 
förlängning kommer att lämnas genom pressmedde-
lande före anbudsperiodens utgång.

ERBJUDANDEPRIS
Priset i Erbjudandet kommer, baserat på anbudsförfa-
randet, att fastställas inom prisintervallet 45–50 SEK per 
aktie. Prisintervallet har fastställts av Bolagets styrelse i 
samråd med Sole Global Coordinator baserat på det 
bedömda investeringsintresset från institutionella inves-
terare. Priset i Erbjudandet till allmänheten kommer inte 
att överstiga 50 SEK per aktie. Courtage utgår inte. Det 
slutliga priset i Erbjudandet kommer att beslutas av 
Bolagets styrelse och i samråd med Sole Global Coordi-
nator, och kommer att offentliggöras genom pressmed-
delande omkring den 22 november 2017.

ANMÄLAN
Erbjudandet till allmänheten i Sverige
Anmälan om teckning av aktier inom ramen för Erbju-
dandet till allmänheten i Sverige ska ske under perioden 
14–20 november 2017 och avse lägst 150 aktier och 
högst 22 500 aktier, i jämna poster om 50 aktier. Anmä-
lan är bindande.

Bolagets styrelse förbehåller sig rätten att förkorta samt 
förlänga anmälningsperioden. Sådan ändring av anmäl-
ningsperioden kommer att offentliggöras genom ett 
pressmeddelande före utgången av anmälningsperio-
den. Skulle anmälningsperioden förkortas eller förlängas 
kan offentliggörandet av utfallet i Erbjudandet, första 
dag för handel samt datum för tilldelning och betalning 
komma att justeras i motsvarande mån.

Anmälan kan göras till Avanza Bank AB (”Avanza”) eller 
Nordnet AB (”Nordnet”) enligt respektive banks 
instruktioner.

Om flera anmälningar inges av samma tecknare kommer 
endast den först registrerade att beaktas. För sent 
inkommen anmälan liksom ofullständigt eller felaktigt 
ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende.

Anmälan via Avanza 
Kunder hos Avanza kan anmäla sig för teckning av aktier 
via Avanzas Internettjänst. Anmälan hos Avanza kan 
göras från och med den 14 november 2017 till och med 
kl. 23:59 den 20 november 2017. För att inte förlora 

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

1) Med erbjudandet till allmänheten i Sverige menas erbjudande av aktier till privatpersoner och juridiska personer som anmäler sig för teckning av högst 
22 500 aktier.

2) Till institutionella investerare räknas privatpersoner och juridiska personer som anmäler sig för teckning av fler än 22 500 aktier.
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rätten till eventuell tilldelning ska kunder hos Avanza ha 
tillräckliga likvida medel tillgängliga på kontot från och 
med kl. 23:59 den 20 november 2017 till och med likvid-
dagen den 24 november 2017. Mer information finns till-
gänglig på Avanzas  webbplats, www..avanza.se.

Anmälan via Nordnet
Kunder hos Nordnet kan anmäla sig för teckning av 
aktier via Nordnets Internettjänst. Anmälan hos Nordnet 
kan göras från och med den 14 november 2017 till och 
med kl. 23:59 den 20 november 2017. För att inte förlora 
rätten till eventuell tilldelning ska kunder hos Nordnet ha 
tillräckliga likvida medel tillgängliga på kontot från och 
med kl. 23:59 den 20 november 2017 till och med likvid-
dagen den 24 november 2017. Mer information finns till-
gänglig på Nordnets webbplats, www..nordnet.se.

Erbjudandet till institutionella investerare
Institutionella investerare i Sverige och utomlands 
erbjuds möjligheten att delta genom ett särskilt anbuds-
förfarande som äger rum under perioden 14–21 novem-
ber 2017. Anmälan från institutionella investerare i 
Sverige och utomlands ska ske till Sole Global Coordina-
tor i enlighet med särskilda instruktioner. 

Bolagets styrelse förbehåller sig rätten att förkorta eller 
förlänga anmälningsperioden i Erbjudandet till institutio-
nella investerare i Sverige och utomlands. Sådan ändring 
av anmälningsperioden kommer att offentliggöras 
genom ett pressmeddelande före utgången av anmäl-
ningsperioden. Skulle anmälningsperioden förkortas 
eller förlängas kan offentliggörandet av utfallet i Erbju-
dandet, första dag för handel samt datum för tilldelning 
och betalning komma att justeras i motsvarande mån. 

TILLDELNING
Beslut om tilldelning av aktier fattas av Bolagets styrelse i 
samråd med Sole Global Coordinator, varvid målet 
kommer att vara att uppnå en god institutionell ägarbas 
och en bred spridning av Bolagets aktier bland allmän-
heten för att möjliggöra en regelbunden och likvid 
handel med IRRAS aktier på Nasdaq First North Premier. 
Tilldelningen är inte beroende av när under anmälnings-
perioden anmälan lämnas in. Endast en anmälan per 
person kommer att beaktas.

Tilldelning till allmänheten i Sverige
I händelse av överteckning kan tilldelning komma att 
utebli eller ske med ett lägre antal aktier än anmälan 
avser, varvid tilldelning helt eller delvis kan komma att 
ske genom slumpmässigt urval. Observera att för att 
komma i fråga för tilldelning måste saldot på den depå/
det konto hos Avanza eller Nordnet som har angivits i 

anmälan motsvara lägst det belopp som anmälan avser 
beräknat på det högsta priset i prisintervallet. 

Anställda i Bolaget och till Bolaget närstående parter 
samt kunder hos Sole Global Coordinator komma att 
särskilt beaktas vid tilldelning. Tilldelning kan ske till 
anställda hos Sole Global Coordinator, dock utan att 
dessa prioriteras. Tilldelningen sker i sådant fall i enlighet 
med Svenska Fondhandlareföreningens regler och 
Finansinspektionens föreskrifter.

Tilldelning till institutionella investerare
Vid beslut om tilldelning av aktier inom ramen för Erbju-
dandet till institutionella investerare i Sverige och utom-
lands kommer det som ovan nämnts att eftersträvas att 
Bolaget får en god institutionell ägarbas. Tilldelning 
bland de institutioner som lämnat intresseanmälan sker 
helt diskretionärt. 

BESKED OM TILLDELNING OCH BETALNING
Besked om tilldelning beräknas kunna ges omkring den 
omkring den 22 november 2017 i enlighet med respek-
tive banks/förvaltares rutiner. Snarast därefter kommer 
avräkningsnota att sändas ut till dem som erhållit tilldel-
ning i Erbjudandet. Full betalning för tilldelade aktier ska 
erläggas kontant senast på likviddagen den 24 novem-
ber 2017. Om full betalning inte sker i rätt tid kan tillde-
lade aktier komma att tilldelas och överlåtas till annan 
part. Den som initialt har fått tilldelning av aktier i Erbju-
dandet kan få bära mellanskillnaden om priset vid en 
sådan överlåtelse skulle understiga Erbjudandepriset.

Erbjudandet till allmänheten i Sverige

Besked om tilldelning och betalning för kunder hos 
Avanza
Besked om tilldelning för de som har anmält sig via 
Avanzas Internettjänst sker genom att tilldelat antal 
aktier bokas mot debitering av likvid på angiven depå/
angivet konto. Besked om tilldelning beräknas kunna 
lämnas omkring kl. 09:00 den 22 november 2017. De 
som inte har tilldelats aktier erhåller inte något 
meddelande.

Observera att för att komma i fråga för tilldelning måste 
saldot på den depå/det konto som har angivits i  anmälan 
motsvara lägst det belopp som anmälan avser beräknat 
på det högsta priset i prisintervallet. För att inte förlora 
rätten till eventuell tilldelning ska tillräckliga likvida 
medel finnas tillgängliga på kontot från och med kl. 
23:59 den 20 november 2017 till och med den 24 
november 2017. Likvid för tilldelade aktier dras senast på 
likviddagen den 24 november 2017.
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Besked om tilldelning och betalning för kunder hos 
Nordnet
Besked om tilldelning för de som har anmält sig via 
Nordnets Internettjänst sker genom att tilldelat antal 
aktier bokas mot debitering av likvid på angiven depå/
angivet konto. Besked om tilldelning beräknas kunna 
lämnas omkring kl. 09:00 den 22 november 2017. De 
som inte har tilldelats aktier erhåller inte något 
meddelande.

Observera att för att komma i fråga för tilldelning måste 
saldot på den depå/det konto som har angivits i  anmälan 
motsvara lägst det belopp som anmälan avser beräknat 
på det högsta priset i prisintervallet. För att inte förlora 
rätten till eventuell tilldelning ska tillräckliga likvida 
medel finnas tillgängliga på kontot från och med 
kl. 23:59 den 20 november 2017 till och med den 
24 november 2017. Likvid för tilldelade aktier dras senast 
på likviddagen den 24 november 2017.

Erbjudandet till institutionella investerare
Institutionella investerare beräknas omkring den 22 
november 2017 i särskild ordning kunna erhålla besked 
om tilldelning från Sole Global Coordinator, varefter 
avräkningsnotor utsänds. Full betalning för tilldelade 
aktier ska erläggas kontant enligt instruktion på avräk-
ningsnota senast på likviddagen den 24 november 2017.

REGISTRERING OCH REDOVISNING AV 
TILLDELADE OCH BETALDA AKTIER
Registrering av tilldelade och betalda aktier hos Euro-
clear Sweden AB (”Euroclear”) beräknas, för såväl institu-
tionella investerare som för allmänheten i Sverige, ske 
omkring den 22 november 2017, varefter Euroclear 
sänder ut en VP-avi som utvisar det antal aktier i Bolaget 
som har registrerats på mottagarens VP-konto. Avisering 
till aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat sker i 
enlighet med respektive banks/förvaltares rutiner.

NOTERING PÅ NASDAQ FIRST NORTH 
PREMIER
Styrelsen för IRRAS har ansökt om upptagande till 
handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier 
och Nasdaq Stockholm har godkänt ansökan under 
förutsättning att sedvanliga villkor uppfylls, däribland att 
spridningskravet för Bolagets aktier uppfylls senast på 
noteringsdagen. Första dag för handel på Nasdaq First 
North Premier beräknas vara den 22 november 2017.

Vidare är Erbjudandet förenat med vissa fullföljande-
villkor. I och med att handeln på First North Premier 
kommer att påbörjas innan dessa villkor har uppfyllts så 

kommer den handeln som sker i Bolagets aktier på 
Nasdaq First North Premier fram till och med likviddagen 
den 24 november 2017 att vara villkorad av Erbjudandets 
fullföljande. Om Erbjudandet inte fullföljs ska  eventuella 
levererade aktier återlämnas och eventuella betalningar 
återgå. Se vidare under ”Villkor för Erbjudandets fullföl-
jande” nedan.

Handeln kommer att påbörjas innan villkoren för Erbju-
dandets fullföljande har uppfyllts. Handeln kommer att 
vara villkorad härav och om Erbjudandet inte fullföljs ska 
eventuella levererade aktier återlämnas och eventuella 
betalningar återgå.

Se vidare avsnittet ”Viktig information förande möjlighe-
ten att sälja tilldelade aktier” nedan.

STABILISERING
I samband med Erbjudandet kan Sole Global Coordina-
tor komma att genomföra transaktioner på Nasdaq First 
North Premier som stabiliserar marknadspriset på 
aktierna eller som behåller priset på en nivå som avviker 
från vad som annars skulle ha varit fallet på marknaden. 
Se vidare i avsnittet ”Legala frågor och kompletterande 
information – Stabilisering”. 

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET 
I ERBJUDANDET
Det slutliga utfallet av Erbjudandet förväntas offentliggö-
ras genom ett pressmeddelande omkring den 22 novem-
ber 2017. Pressmeddelandet kommer att finnas tillgäng-
ligt på Bolagets webbplats, w w w.IIRRAS.com.

RÄTT TILL UTDELNING
Aktierna medför rätt till utdelning för första gången på 
den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast 
efter Erbjudandets genomförande. Eventuell utdelning 
betalas ut efter beslut av bolagsstämma. Utbetalning 
ombesörjs av Euroclear eller, för förvaltarregistrerade 
innehav, i enlighet med respektive förvaltares rutiner. 
Rätt till utdelning tillfaller personer registrerade som 
ägare i den av Euroclear förda aktieboken på den av 
bolagsstämman fastställda avstämningsdagen. 
 Beträffande avdrag för svensk preliminärskatt, se 
 avsnittet ”Vissa skattefrågor i Sverige”. Se även avsnitten 
”Aktiekapital och ägarförhållanden – Utdelningspolicy” 
och ”Aktiekapital och ägarförhållanden – Rätt till utdel-
ning och behållning vid likvidation”.
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VILLKOR FÖR ERBJUDANDETS 
FULLFÖLJANDE
Erbjudandet är villkorat av att IRRAS och Sole Global 
Coordinator ingår ett placeringsavtal (”Placerings-
avtalet”), vilket förväntas ske omkring den 21 november 
2017, och att vissa villkor i Placeringsavtalet uppfylls 
samt att Placeringsavtalet inte sägs upp senast på likvid-
dagen den 24 november 2017. Vidare är Erbjudandet 
villkorat av att Bolaget genom Erbjudandet tillförs minst 
260 MSEK efter avdrag för kostnader hänförliga till 
Erbjudandet. Om något av dessa villkor inte uppfylls eller 
om Sole Global Coordinator säger upp Placeringsavtalet 
kan Erbjudandet komma att avbrytas. I sådant fall 
kommer vare sig leverans av eller betalning för aktier att 
genomföras under Erbjudandet.

För mer information om villkor och förutsättningar för 
genomförandet av Erbjudandet och Placeringsavtalet, se 
vidare i avsnittet ”Legala frågor och kompletterande 
information – Placeringsavtal”. 

VIKTIG INFORMATION RÖRANDE 
MÖJLIGHETEN ATT SÄLJA TILLDELADE 
AKTIER
Besked om tilldelning beräknas ske från och med 
omkring den 22 november 2017. Efter det att betalning 
för tilldelade aktier hanterats av Sole Global Coordinator 
kommer betalda aktier att överföras till av tecknaren 
anvisad värdepappersdepå eller VP-konto. Den tid som 
erfordras för överföring av betalning samt överföring av 
betalda aktier till tecknare av aktier i IRRAS medför att 
dessa tecknare inte kommer att ha tecknade aktier till-
gängliga på anvisad värdepappersdepå eller VP-konto 
förrän tidigast den 24 november 2017. Handel i IRRAS 
aktier på Nasdaq First North Premier beräknas komma 
att påbörjas omkring den 22 november 2017. Observera 
att förhållandet att aktier inte finns tillgängliga på teck-
narens VP-konto eller värdepappersdepå kan innebära 
att tecknaren inte har möjlighet att sälja dessa aktier på 
Nasdaq First North Premier från och med den dag då 
handeln i aktien påbörjats.

INFORMATION OM BEHANDLING AV 
PERSONUPPGIFTER
Den som tecknar aktier i Erbjudandet kommer att lämna 
uppgifter till Sole Global Coordinator. Avanza eller Nord-
net. Personuppgifter som har lämnats till Sole Global 
Coordinator. Avanza och Nordnet kommer att behand-
las i datasystem i den utsträckning som behövs för att 
tillhandahålla tjänster och administrera kundarrange-
mang. Även personuppgifter som inhämtas från annan 
än den kund som behandlingen avser kan komma att 
behandlas. Det kan också förekomma att personuppgif-
ter behandlas i datasystem hos företag eller organisatio-
ner med vilka Sole Global Coordinator. Avanza och 
Nordnet samarbetar. Information om behandling av 
personuppgifter lämnas av Sole Global Coordinator. 
Avanza och Nordnet, vilka också tar emot begäran om 
rättelse av personuppgifter. Adressinformation kan 
komma att inhämtas av Sole Global Coordinator. Avanza 
och Nordnet genom en automatisk process hos 
Euroclear. 

ÖVRIG INFORMATION
Det faktum att Sole Global Coordinator är emissionsin-
stitut innebär inte i sig att Sole Global Coordinator 
betraktar den som har anmält sig i Erbjudandet (”Anmä-
laren”) som kund hos banken. Anmälaren betraktas för 
placeringen i fråga som kund hos Sole Global Coordina-
tor endast om Sole Global Coordinator har lämnat råd 
till Anmälaren om placeringen eller annars har kontaktat 
Anmälaren individuellt angående placeringen eller om 
Anmälaren har anmält sig via Sole Global Coordinators 
kontor. Följden av att Sole Global Coordinator inte 
betraktar Anmälaren som kund för placeringen är att 
reglerna om skydd för investerare i lagen (2007:528) om 
värdepappersmarknaden inte kommer att tillämpas på 
placeringen. Detta innebär bland annat att varken så 
kallad kundkategorisering eller så kallad passandebe-
dömning kommer att ske beträffande placeringen. 
Anmälaren ansvarar därmed själv för att denne har till-
räckliga erfarenheter för att förstå de risker som är 
förenade med ifrågavarande placering.
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ÖVERSIKT
IRRAS är ett medicintekniskt bolag i kommersiell fas som 
för närvarande inriktar sig på design, utveckling och 
kommersialisering av innovativa lösningar för att under-
lätta kirurgiska ingrepp vid behandling av olika typer av 
hjärnsjukdomar, med målet att väsentligt förbättra resul-
tatet för patienter, minska den tid patienten behöver 
 tillbringa på både intensivvårdsavdelning och sluten-
vårdsavdelning, och bidra till hälsoekonomiska fördelar 
för både sjukhus och andra vårdgivare. Bolagets initiala 
produktfokus ligger på intrakraniella vätskehanterings-
lösningar som nyttjar den egenutvecklade plattforms-
tekniken IRRAflow, som är ett CE-märkt, helt integrerat, 
slutet medicintekniskt system som möjliggör både 
 intelligent intrakraniell vätskehantering och tillförlitlig 
övervakning i realtid av intrakraniellt tryck. 

Förhöjt intrakraniellt tryck är en vanlig orsak till neurolo-
gisk skada och dödsfall hos patienter med intrakraniella 
sjukdomar inom neurokirurgi. Kontinuerlig övervakning 
av intrakraniellt tryck och kateterdränering av hjärn-
ryggmärgsvätska eller vätska från intrakraniella sjuk-
domar i syfte att sänka det intrakraniella trycket är följ-
aktligen viktigt för patientutfallet. Genom användning av 
konventionella kateterdräneringssystem blir båda ovan-
nämnda funktioner ofta avbrutna av kateterblockeringar 
vilket riskerar att påverka patientutfallet negativt efter-
som försök att avlägsna kateterblockeringar ökar infek-
tionsrisken och ofta misslyckas, vilket leder till 
om operationer för nya kateterinsättningar. Bolaget 
anser att IRRAflow erbjuder betydande fördelar jämfört 
med dessa konventionella övervakningssystem och 
dräneringsinstrument genom dess skyddade produkt-
egenskaper som minskar risken för kateterblockeringar 
och tillhörande infektionsrisker, samtidigt som den 
möjliggör kontinuerlig övervakning och kalibrering av 
det intrakraniella trycket genom sitt dynamiska 
vätskeutbytessystem. 

Initialt fokuserar Bolaget på att kommersialisera 
IRRAflow på marknaderna för hemorragisk stroke och 
kroniskt subduralhematom. Bolaget påbörjade en 
kommersiell lansering av IRRAflow i Tyskland i maj 2017 
och har därefter påbörjat den kommersiella expansio-
nen av IRRAflow genom att utse återförsäljare för totalt 

42 länder, däribland Kina, Indien och Japan. Per den 
8 november 2017 har IRRAflow en så kallad DRG-kod i 
totalt 14 EU-länder. Detta innebär att myndigheterna i 
respektive land godkänt produkten och ger en fastställd 
monetär ersättning för sjukhuskostnader för varje utförd 
behandling med IRRAflow. Dessutom bedömer Bolaget 
att IRRAflow kommer att omfattas av de befintliga DRG-
koderna som tillämpas av de flesta, om inte alla, återstå-
ende EU-länder. Från den kommersiella lanseringen av 
IRRAflow sent i maj 2017 till den 30 september 2017, har 
Bolaget erhållit intäkter om 11,3 MSEK från försäljningen 
av IRRAflow-styrenheter och engångsartiklar i Tyskland 
och andra EU-länder.

I juni 2017 lämnade IRRAS in en 510(k)- ansökan för 
IRRAflow till amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) 
för övervakning av intrakraniellt tryck och dränering av 
hjärn- och ryggmärgsvätska. Bolaget förväntar sig ett 
slutligt beslut från FDA under det första kvartalet 2018 
och kommer då att initiera kommersialisering av 
IRRAflow i USA om FDA-godkännande erhålls. 

Under 2015 drabbades cirka 250 000 patienter i EU1) 
och 210 000 patienter i USA av hemorragisk stroke och 
dessa siffror förväntas öka till 335 000 i EU och 260 000 
i USA år 2030 främst på grund av en allt äldre befolk-
ning.2) Bolaget uppskattar att de totala årliga 
 marknadsmöjligheterna för IRRAflow ligger på cirka 
470 MEUR i EU och cirka 420 MEUR i USA.3) 

Bolaget bedömer att plattformstekniken IRRAflow har 
flertalet applikationsmöjligheter. Bolagets initiala tillväxt-
strategi är att gå vidare med ytterligare applikationer för 
IRRAflow, inklusive en mindre version av IRRAflow för 
intrakraniella blödningar och IRRAflow-system för 
vätske hantering vid behandling av sjukdomar i andra 
delar av kroppen än det centrala nervsystemet (t.ex. 
bukabscesser). Dessutom bedömer Bolaget att det kan 
utveckla IRRAflow-teknologin till att skapa ett nytt 
system för läkemedelstillförsel med mål att lösa tidigare 
avsaknad av system för läkemedelstillförsel i hjärnan. 
Vidare bedömer Bolaget att IRRAflow kommer att kunna 
tillföra läkemedel till andra delar av kroppen som 
 historiskt sett varit svårbehandlade. 

BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN

1) Data avser antal patienter i Belgien, Bulgarien, Kroatien, Tjeckien, Danmark, Tyskland, Estland, Grekland, Spanien, Frankrike, Irland, Italien, Cypern, 
Lettland, Litauen, Luxemburg, Ungern, Malta, Nederländerna, Österrike, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Slovakien, Finland, Sverige och 
Storbritannien.

2) Bolagets uträkning baseras på ungefärligt antal hemorragisk stroke-fall (250 000 i EU och 210 000 i USA), multiplicerat med 30 procent vilket 
upp skattas utgöra ökningen av att befolkningen blir allt äldre. Rapport från SAFE: The Burden of Stroke in Europe. / Rapport från American Heart 
Association: Heart Disease and Stroke Statistics—2017 Update.

3) Bolagets uträkning baseras på ungefärligt antal kirurgiskt opererade hemorragisk stroke-fall (190 000) och kroniskt subduralhematom-fall (155 000) i 
EU och USA, multiplicerat med 2 600 EUR, vilket är det genomsnittliga priset för försäljning av IRRAflow-engångsartiklar (IRRAflow kassett och kateter).
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BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN

FINANSIELLA MÅL
IRRAS styrelse har antagit följande finansiella mål:

Försäljning
●● Det långsiktiga tillväxtmålet är att uppnå intäkter 
 överstigande 250 MSEK för räkenskapsår 2020.

Bruttomarginal
●● Bruttomarginalmålet för räkenskapsår 2020 är en 
bruttomarginal överstigande 70 procent. 

Rörelseresultat
●● Bolagets ska vara lönsamt på en rörelseresultatnivå för 
fjärde kvartalet 2019.

Målen är formulerade utifrån Bolagets samlade bedöm-
ning och baserad på Bolagets antagande om mark-
nadspenetration, tillverkningskostnader, rörelsekostna-
der samt övriga förhållanden som beskrivs i detta 
Prospekt. De finansiella målen beskrivna i vänsterspalten 
är framåtblickande uttalanden. Dessa framåtblickande 
uttalanden utgör inte garanti för Bolagets framtida 
finansiella eller operativa prestationer och IRRAS faktiska 
resultat kan påtagligt avvika från dessa uttryckliga eller 
underförstådda framåtblickande uttalanden på grund av 
många faktorer, innefattande men inte begränsat till de 
faktorer som anges under avsnittet ”Riskfaktorer”. Inves-
terare uppmanas att inte fästa alltför stor tillit till uttalan-
dena i vänsterspalten. Se även avsnittet ”Viktig informa-
tion” – ”Framåtriktad information”. 

HISTORIK

2017

2014

2011

2000

2016

2006

2012

IRRAflow omfattas av DRG-koder i 14 EU-länder.

CE-märkning och ISO-certifikat förnyas att gälla till slutet av 
2019.

Inledning av försäljning av IRRAflow i Tyskland.

510(k)-ansökan lämnas in i USA.

CE-märkning och ISO-certifikat erhålls i EU. 

Dr. Christos Panotopoulos inleder utveckling av IRRAflow. 

IRRAS AB grundas som ett joint venture mellan 
Serendipity Innovations AB, Vandel Group och 

Jaymore Enterprises Limited. 

Patent tillhörande den första patentfamiljen 
beviljas av European Patent Office (EPO).

Case Report mottagen vid 14th European 
Congress for Neurosurgery.

Finansieringsrunda genomförs.

IRRAS verksamhet etableras i USA med kontor i La Jolla, 
 Kalifornien.

Bolagets första patentfamilj förvärvas från Christos Panoto-
poulos (Chief Scientific Officer och grundare av Bolaget). 
Arbete med att utveckla och kommersialisera IRRAflow inleds.

Studie publiceras i Asian Journal of Neurosurgery: Innovative 
approach for prevention and treatment of post subarachnoid 
hemorrhage vasospasm: A preliminary report.

Det första patentet lämnas in: Fluid Exchange Catheter System. 
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Marknad 
Intrakraniella blödningar
Bolaget marknadsför initialt IRRAflow för övervakning av intrakraniellt tryck och intrakraniell vätskehantering hos 
patienter med hemorragisk stroke och kroniskt subduralhematom i EU. IRRAS planerar vidare att IRRAflow ska börja 
marknadsföras i USA under 2018 om regulatoriskt godkännande erhålls. 

Hemorragisk stroke (15 %)
Brustet blodkärl som leder till 
blödning i eller runt hjärnan:

intracerebral blödning
subaraknoidalblödning

Subduralhematom
Orsakas av trauma

Akut subduralhematom
Subakut subduralhematom
Kroniskt subduralhematom

Ischemisk stroke (85 %)
Blockerat blodkärl

Epiduralhematom
Orsakas av

arteriell blödning

Intraparenkymal blödning
Orsakas av sammanväxning av

kontusioner

Stroke
Blodflödet till en del av hjärnan 

är avskuret

Hematom
Blödning i utrymmet

runt eller i hjärnan

Intrakraniella
blödningar
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Hemorragisk stroke
Hemorragisk stroke orsakas av att ett blodkärl plötsligt 
brister som leder till blödning i eller runt hjärnan. 
Hemorragisk stroke står för fem procent av alla dödsfall i 
USA.1) De huvudsakliga riskfaktorerna för hemorragisk 
stroke är högt blodtryck, hög ålder, antikoagulerande 
läkemedel, rökning och stort intag av alkohol, cerebral 
amyloid angiopati, brist på koagulationsfaktorer och 
ärftlighet för hemorragisk stroke. 

Varje år drabbas cirka 3,6 miljoner människor i världen av 
hemorragisk stroke. Cirka 250 000 personer får hemor-
ragisk stroke i EU och cirka 210 000 personer i USA varje 
år. Av det totala antalet patienter med hemorragiska 
stroker i EU och USA, är mer än 40 procent föremål för 
kirurgiskt ingrepp.2) Detta tyder på att cirka 190 000 fall 
av hemorragisk stroke i EU och USA är tillämpliga för 
IRRAflow.

Både i EU och i USA inträffar 75 procent av alla fall av 
hemorragisk stroke hos personer över 65 år.3) Antalet fall 
av hemorragisk stroke i EU förväntas öka med 34 
procent till år 20354) och antalet fall i USA förväntas öka 
med 24 procent till år 2030,5) främst på grund av en allt 
äldre befolkning. 

Cirka 40 procent av hemorragisk stroke-fallen leder till 
dödsfall inom 30 dagar och cirka en tredjedel av fallen 
leder till hjärnskador och permanenta funktionshinder.6)

De uppskattade direkta vårdkostnaderna och indirekta 
kostnaderna i form av kostnader för vård av familj och 
vänner samt förlorad produktivitet som orsakats av ökad 
sjuklighet eller dödsfall av hemorragisk stroke, uppgick 
till 45 miljarder EUR i EU7) under året 2015 och 33 miljar-
der USD i USA under året 2013.8) 

1) Rapport från American Heart Association: Heart Disease and Stroke Statistics—2017 Update.
2) Anticoagulation Society Europe Report, Univ.-Prof. Dr. Johann Willeit, Universitätsklinik für Neurologie, Medizinische Universität Insbruck, 2015.
3) European Heart Network Report: European Cardiovascular Disease Statistics 2017 edition.
4) Rapport från SAFE: The Burden of Stroke in Europe. 
5) Rapport från American Heart Association: Heart Disease and Stroke Statistics—2017 Update.
6) Marc Fisher MD, Bo Norrving MD, PhD, ”American Heart Association, 1st Global Conference on Healthy Lifestyles and Noncommunicable Diseases 

Control Moscow”, 28-29 april 2011 ”The International Agenda for Stroke”.
7) Rapport från SAFE: The Burden of Stroke in Europe. 
8) Rapport från American Heart Association: Heart Disease and Stroke Statistics—2017 Update.

Artär i hjärnan

#1 Orsak till handikapp
#2 Orsak till demens
#3 Orsak till död

Bristning

Stroke är ett globalt hälsoproblem 
Hemorragisk stroke är den mest allvarliga formen
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Världshälsoorganisationen (WHO) förutser att antalet 
funktionsjusterade levnadsår (disability-adjusted life 
years; DALY1)) på grund av hemorragisk stroke globalt 
kommer att öka från 5,7 miljoner 1990 till 9,2 miljoner 
2020.2) 

Kroniskt subduralhematom
Subduralhematom inträffar när en ven eller andra blod-
kärl brister mellan skallen och den yttersta hinnan som 
täcker hjärnan, vilket resulterar i en ansamling av blod 
(ett hematom) på hjärnans yta, vilket i sin tur orsakar ett 
tryck på hjärnvävnaden. Det finns tre typer av subdural-
hematom: akut, subakut och kroniskt. IRRAflow mark-
nadsförs för närvarande för behandling av kroniska 
subduralhematom, vilket står för cirka 30 procent av alla 
subduralhematom i USA.3) Kroniskt subduralhematom 
orsakas vanligen på grund av måttliga huvudskador, i 
synnerhet bland äldre personer och de som tar antikoa-
gulantia. Symtomen visar sig gradvis flera veckor efter 
den första blödningen. De huvudsakliga riskfaktorerna 
för kroniskt subduralhematom är användning av aspirin 
eller annan antikoagulantia, hög ålder, stort intag av 
alkohol och tidigare traumatiska hjärnskador.

Varje år uppskattas det inträffa cirka 80 000 fall av 
kroniskt subduralhematom i EU och cirka 80 000 fall i 
USA. Av det totala antalet fall av kroniskt subduralhema-
tom i EU och i USA, är mer än 95 procent föremål för 
kirurgiskt ingrepp.4) Detta antyder att cirka 155 000 fall av 
kroniskt subduralhematom i EU och i USA är lämpliga för 
behandling med IRRAflow varje år.

1) Ett mått på sjukdomsbörda.
2) Rapport från Världshälsoorganisationen: The Global Burden of Stroke, 2013.
3) Rapport från Neuroscience Intensive Care Unit, Department of Neurosurgery, Mount Sinai School of Medicine, New York, NY, USA: National trend in 

prevalence, cost, and discharge disposition after subdural hematoma from 1998–2007.
4) Anticoagulation Society Europe Report, Univ.-Prof. Dr. Johann Willeit, Universitätsklinik für Neurologie, Medizinische Universität Insbruck, 2015.
5) Rapport från Världshälsoorganisationen: The Global Burden of Stroke, 2013.
6) The epidemiology of surgically treated acute subdural and epidural hematomas Can J Surg. 2008 Oct;51(5):339-45. Tallon JM, Ackroyd-Stolarz S, 

Karim SA, et al.
7) Rapport från Neuroscience Intensive Care Unit, Department of Neurosurgery, Mount Sinai School of Medicine, New York, NY, USA: National trend in 

prevalence, cost, and discharge disposition after subdural hematoma from 1998–2007.

Cirka en tredjedel av alla patienter med kroniskt 
subduralhematom avlider och ytterligare tredjedel blir 
permanent funktionshindrade.5) De totala beräknade 
direkta sjukvårdskostnaderna endast i Storbritannien är 
1,6 miljarder USD.6) Kroniskt subduralhematom förväntas 
bli en av de vanligaste neurokirurgiska hjärnsjukdomarna 
år 2030, vilket i sin tur kan betyda att vätskedränering vid 
kroniskt subduralhematom kan bli det vanligaste utförda 
neurokirurgiska ingreppet 2030.7) 

●● 30 procent av alla subduralhematom är kroniska2)

●●  Kroniskt subduralhematom börjar 2–3 veckor efter 
initial skada2)

●● Dödlighet inom sjukhus om 12 procent2)

●● Sjukvårdskostnader om 1,6 miljarder USD i USA2)

Blodpropp eller hematom

AvvikandeNormal
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Marknadsstorlek 
Bolaget beräknar att de årliga marknadsmöjligheterna i 
EU respektive USA för användningen av IRRAflow- 
engångsartiklar vid hemorragisk stroke och kroniskt 
subduralhematom är cirka 900 MEUR.1) 

ADRESSERBARA MARKNADER

USA

MEUR

216

270

205 200

344

EU USA EU EU & USA

Traumatiskt
subduralt
hematom

Potentiell fortsatt
uppsida

Hemorragisk
stroke

Kroniskt subduralt
hematom

Ett ytterligare marknadssegment inom vilket Bolaget 
anser att IRRAflow kan användas är traumatiskt 
subduralhematom. I EU och USA inträffar cirka 130 000 
traumatisk subduralhematomfall per år, vilket tyder på 
en ökning av den årliga totala marknadsmöjligheten 
med 344 MEUR, dvs. till mer än 1,2 miljarder EUR varje 
år.2) 

Bolaget anser att det även finns betydande marknader 
utanför EU och USA för IRRAflow i länder med väl 
 fungerande vårdförsäkringssystem.

I tillägg till intäkterna från engångsartiklar förväntar sig 
Bolaget att dess försäljning av styrenheten (den tekniska 
delen av IRRAflow-systemet som kontrollerar tillförsel 
och utsug) kommer bidra till intäkterna. Däremot 
förväntas sådana intäkter inte på lång sikt vara bety-
dande jämfört med intäkterna av engångsartiklar. 

BETYDANDE BEHOV
Förhöjt intrakraniellt tryck
Den mest akuta åtgärden vid behandling av patienter 
med förhöjt intrakraniellt tryck – till och med innan 
hantering av den underliggande hjärnsjukdomen som 
framkallat det förhöjda intrakraniella trycket – är att 
minska trycket inuti skallen. Ett ökat intrakraniellt tryck 
kan leda till skadliga effekter på hjärnan och är den vanli-
gaste dödsorsaken bland intrakraniella sjukdomar inom 
neurokirurgi. Om ett förhöjt intrakraniellt tryck inte 
behandlas kan detta leda till måttlig till allvarlig hjärn-
skada eller dödsfall. I utvecklade länder är stroke den 
främsta anledningen till funktionsnedsättning och den 
näst största anledningen till demens och dödsfall.3) Det 
finns inga kliniska indikatorer som kan användas i en tidig 
fas av ökande intrakraniellt tryck för att kunna undvika en 
fortsatt livshotande tryckökning. Kontinuerlig övervak-
ning är därmed avgörande för utfallet hos patienter med 
förhöjt intrakraniellt tryck. Tillgång till behandlingsalter-
nativ för att minska och reglera det intrakraniella trycket 
är minst lika viktigt som övervakningen. Även om det kan 
inträffa betydande neurologiska försämringar utan att 
det intrakraniella trycket höjs (exempelvis vid huvud-
skada) orsakar betydande förhöjning av trycket oftast 
hjärnskador. Dessutom, förväntas antalet neurokirur-
giska sjukdomar som beror på intrakraniellt tryck att öka 
främst till följd av den allt äldre befolkningen.

Konventionella behandlingsalternativ 
Historiskt sett har de vanliga kirurgiska behandlingsalter-
nativen för att minska det intrakraniella trycket utgjorts 
av användning av dräneringskatetrar (minimalt invasiva) 
och kraniotomi. En kraniotomi är ett kirurgiskt ingrepp 
som innebär att en del av patientens kranium öppnas för 
att dränera blod i syfte att lätta trycket på hjärnan. 
Dräneringskatetrar å andra sidan sätts in genom ett litet 
borrhål i patientens kranium vilket sedan tillåter kirurgen 
att tömma patologiska vätskor. Dräneringskatetrar 
används både fristående, dvs. vid minimalt invasiva 
ingrepp, och i samband med (eller efter) en kraniotomi.

1) Bolagets uträkning baseras på ungefärligt antal kirurgiskt opererade hemorragisk stroke-fall (190 000) och kroniskt subduralhematom-fall (155 000) i 
EU och USA, multiplicerat med 2 600 EUR, vilket är det genomsnittliga priset för försäljning av IRRAflow-engångsartiklar (IRRAflow kassett och 
kateter).

2) Anticoagulation Society Europe Report, Univ.-Prof. Dr. Johann Willeit, Universitätsklinik für Neurologie, Medizinische Universität Innsbruck, 2015.
3) Marc Fisher MD, Bo Norrving MD, PhD, “American Heart Association, 1st Global Conference on Healthy Lifestyles and Noncommunicable Diseases 

Control Moscow”, 28–29 April, 2011 “The International Agenda for Stroke”.
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Ett konventionellt dräneringssystem (EVD) bygger på 
mekanisk tyngdkraftsdriven dränering. Systemet består 
av en intrakraniell kateter som evakuerar blod och pato-
logiska ansamlingar av vätskor som förs till en dräne-
ringspåse upphängd på en droppställning intill sängen. 
Dräneringshastigheten regleras genom att höjden 
ändras på dräneringspåsen i förhållande till spetsen på 
katetern inuti patientens skalle.

De konventionella EVD-systemen är mycket känsliga för 
blockeringar som orsakas av koagulerade blodrester och 
ansamling av andra partiklar, något som uppskattas 
inträffa i upp till 30 procent av behandlingarna med 
konventionella katetersystem och vanligtvis sker blocke-
ringen inom några timmar efter det initiala införandet av 
katetern.1) Kateterblockeringar utsätter patienten för fara 

och resulterar i förtida upphörande av behandlingen och 
leder eventuellt till ytterligare en operation. Vid kateter-
blockering görs försök att ta bort blockeringen genom 
manuell spolning, vilket ökar infektionsrisken (uppskatt-
ningsvis leder det till infektion i mer än 15 procent av 
fallen).2) Om spolningen misslyckas, måste en ny kirur-
gisk operation genomföras omedelbart så att ett nytt 
katetersystem kan placeras i skallen. Kateterblockeringar 
med resulterande infektionsrisk och avbrott i intrakra-
niell vätskedränering ökar därför betydligt risken för 
kirurgiska komplikationer för patienten som kan leda till 
hjärnskador, dödsfall och ökade kostnader för sjukhus 
och andra vårdgivare. Vidare kan det intrakraniella 
trycket inte noggrant övervakas med de konventionella 
EVD-systemen. 

1) University of Lübeck, Prof. Dr Volker Tronier, Head of Neurosurgery department. 
2) D Hoefnagel et al. Acta Neurochir (Wien) 150 (3), 209-214. 19 Feb 2008.
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BOLAGETS LÖSNING 
IRRAS fokuserar på att tillhandahålla innovativa lösningar 
baserade på IRRAflow för att underlätta kirurgiska ingrepp 
vid behandling av olika typer av hjärnsjukdomar, med 
målet att väsentligt förbättra resultatet för patienter, 
minska den tid patienten behöver tillbringa på både inten-
sivvårdsavdelning och bidra till hälsoekonomiska fördelar 
för både sjukhus och andra vårdgivare. IRRAflow är 
CE-märkt för övervakning av intrakraniellt tryck och 
dränering av hjärn- och ryggmärgsvätska. Systemet 
består av följande: (1) ett nytt vätske utbytessystem, som 
består av en infusionspump och utsugningsmekanism, 
som är programmerat att fungera tillsammans med en 
kateter med dubbla lumen för att leverera och evakuera 
vätska till och från ett organ eller ett hålrum, synkroniserat 
att användas på ett sätt som behåller lokalt tryck inom en 
förbestämd räckvidd, (2) ett övervaknings- och mätsys-
tem för intrakraniellt tryck baserad på en metod som nytt-
jar en vätskekolumn för noggrannhet och tillförlitlighet 
och som dessutom är förbättrad genom det patenterade 
sättet att hålla katetern fri från blockering, (3) ett säker-
hetslarm som sätts på när trycket är högre eller lägre än 
den förprogrammerade intervallen samt (4) en program-
merbar periodisk bolusinfusion designad för att förhindra 
blockering av katetern och tillhörande kirurgiska kompli-
kationer. Styrenheten förväntas ha en livslängd på mellan 
tre till fem år med hänsyn till normalt slitage. 

Bolaget anser att IRRAflow-systemet tillgodoser ett 
betydande behov för behandling av hemorragisk stroke 
och kronisk subduralhematom genom att tillhandahålla 
en minimalt invasiv lösning som framgångsrikt löser de 
utmaningar och begränsningar som förknippas med 
konventionella kateterdräneringssystem. De främsta 
fördelarna med IRRAflow inkluderar: 

●● Integrerad dynamisk vätskehantering och korrekt 
övervakning av intrakraniellt tryck i realtid. Den 
egenutvecklade vätskeutbytesmetoden som används 
genom IRRAflow möjliggör både utsugning och infu-
sion av vätska i en sluten krets. Det intrakraniella trycket 
övervakas kontinuerligt och regleras av synkroniserad 
infusion och utsugning. Systemets cykliska funktion 
säkerställer korrekt mätning och förhindrar avbrott i 
dräneringen, vilket därmed möjliggör en noggrann och 
tillförlitlig intrakraniell vätskehantering med optimerad 
kontroll av intrakraniellt tryck.

●● Minimerad risk för kateterblockeringar. IRRAflow-
katetern innehåller en egenutvecklad ocklusions- 
eller blockeringslösning. Ocklusion, eller blockering, 
uppskattas ske i 30 procent av fallen vid användande 
av konventionella dräneringskatetrar. För att ta bort 
blockeringar i konventionella dräneringskatetrar 
måste dräneringsledningen öppnas för att vätska ska 
kunna tillföras in till det centrala nervsystemet. Detta 
tillvägagångssätt innebär en hög risk för infektion. Vid 
ett misslyckat försök att ta bort blockeringen, vilket 
ofta är fallet, måste en ny operation omedelbart 
genomföras så att en ny kateter kan sättas in. Med 
IRRAflow-systemet undviks denna komplikation 
genom regelbunden infusion av vätska i IRRAflow-
katetern, vilket håller hålen i kateterspetsen fria. Den 
minimerade risken för kateterblockering tillförsäkrar 
även noggrann övervakning av intrakraniellt tryck och 
intrakraniell vätskehantering. En ytterligare fördel är 
att behandlingen inte behöver avbrytas.

●● Minimerad infektionsrisk. IRRAflow-systemet förhin-
drar aktivt blockeringar och eliminerar behovet av att 
byta dräneringskateter vilket är förknippat med hög 
infektionsrisk. Infektionsgraden vid användning av 
konventionella externa dräneringssystem uppgår till 
mer än 15 procent av fallen1). Per dagen för Prospektet 
har ingen infektion dokumenterats i de mer än 100 
fallen av patienter som blivit behandlade med 
IRRAflow. 

1) D Hoefnagel et al. Acta Neurochir (Wien) 150 (3), 209–214. 2008 Feb 19.
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IRRAflow i klinisk användning 
Efter den kommersiella lanseringen i maj 2017 har 
IRRAflow använts i cirka 70 fall av hemorragisk stroke 
och subduralhematom utan några rapporterade inci-
denter med kateterblockering eller relaterade 
 infektioner. För närvarande, används IRRAflow för 
kommersiellt bruk av följande tyska sjukhus:

●● Recklinghausen Klinikum Vest

●● Münsters universitet

●● Bonns universitet

●● Göttingens universitet

●● Kiels universitet

●● Lübecks universitet

●● Magdeburgs universitet

●● Helios Klinikum Plauen

●● Helios Klinikum Wiesbaden

Behandlingens effektivitet har visats i samtliga fall.

Vid en analys av kliniska fall där 32 patienter från fyra 
sjukhus i Tyskland behandlats med IRRAflow visade 
IRRAflow på betydande hälsoekonomiska fördelar med 
tre dagars kortare vistelse på intensivvårdsavdelning och 
fyra dagars kortare vistelse på slutenvårds avdelning 
jämfört med den uppskattade vistelselängden på Univer-
sitätskliniken Lübeck och Rostock i Tyskland, vilket 
normalt sett är fem dagars vistelsetid på intensivvårdsav-
delning och tio dagars vistelsetid på slutenvårdsavdel-
ning för subduralhematomfall. 

Under tredje kvartalet 2017 upptäcktes en brist avseende 
katetertillverkningen som påverkade 2–5 procent av en 
liten tillverkningssats katetrar som såldes i Tyskland. 
Denna brist orsakade ingen risk för patienter eller någon 
väsentlig störning av Bolagets verksamhet. Korrigerande 
och förebyggande åtgärder har vidtagits och förbätt-
ringar av tillverkningsprocessen har införts.

Kiels universitet

Lübecks universitet

Helios Klinikum Wiesbaen
Helios Klinikum PlauenBonns universitet

Recklinghausen
Klinikum Vest

Münsters universitet

Göttingens
universitet

Magdeburgs
universitet
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Sex utvalda patientfall visas nedan.

Sammanfattning av fallen Resultat

Patientfall 1 ●● Manlig patient i åttioårsåldern.

●●  Behandlades för kroniskt subduralhematom i 
höger hjärnhalva med minimal felplacering av 
medellinjen. Hemipares på vänster sida.

●●  Behandlades med IRRAflow i 6,5 timmar.

●● Fullständig neurologisk återhämtning. 

●● Fullständig rensning av hematom.

●●  Ingen infektion.

●● Ingen blockering av katetern.

●● Pågående effektiv dränering.

Patientfall 2 ●● Manlig patient i sextioårsåldern.

●●  Intraparenkymal abscess som kommunicerar 
med subkutan abscess av den vänstra hjärn-
halvan, redan opererad två gånger för infektion 
vid kraniotomi.

●● Patient i koma med hög feber.

●● Behandlades med IRRAflow i cirka 24 timmar.

●●  Betydligt minskad volym av både 
 intraparenkymal och subkutana abscesser.

●● Patientens temperatur normaliserades.

●● Ingen infektion.

●● Ingen blockering av katetern.

●● Pågående effektiv dränering.

Patientfall 3 ●● Tonårig manlig patient i koma.

●●  Intraparenkymal och intraventrikulär blödning, 
högt blodtryck (hemorragisk stroke). 

●● Behandlades med IRRAflow i cirka 27 timmar.

●●  Ventriklarna fria från blod, patienten skickades 
vidare till vanlig slutenvårdsavdelning och reha-
bilitering.

●● Ingen infektion.

●● Ingen blockering av katetern.

Patientfall 4 ●● Manlig patient i sextioårsåldern.

●●  Blödning från basala ganglierna expanderade in i 
det ventrikulära systemet (hemorragisk stroke). 

●●  Behandlades med IRRAflow under cirka 
18 timmar.

●● Mindre hematom i ventriklarna.

●● Pågående tillfredsställande dränering.

●● Ingen blockering av katetern.

●●  Infektion, men inte relaterad till IRRAflow 
behandlingen.

Patientfall 5 ●● Manlig patient i åttioårsåldern.

●● Intraventrikulär blödning.

●● Behandlades med IRRAflow i 24 timmar.

●● Mindre hematom i ventriklarna.

●● Pågående tillfredsställande dränering.

●● Ingen blockering av katetern.

●●  Infektion, men inte relaterad till IRRAflow 
behandlingen.

Patientfall 6 ●● Kvinnlig patient i sextioårsåldern.

●●  Abscess, vänstra occipitalloben, dentalt 
ursprung. Streptokock intermedius, Ceftriaxone 
4g 1-0-0 iv.

●●  Behandlades med IRRAflow under tre dagar och 
tillbringade fem dagar på intensivvårdsavdelning.

●● Ingen blodförgiftning.

●● Ingen superinfektion.
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KONKURRENSFÖRDELAR
Bolaget anser att följande faktorer utgör konkurrens-
fördelar för Bolaget:

●● Produkt-/behandlingsfördelar med IRRAflow. Bola-
get anser att dess IRRAflow-system erbjuder bety-
dande fördelar jämfört med konventionell övervak-
ning av intrakraniellt tryck och dräneringssystem, 
vilket förväntas leda till att IRRAflow blir den mark-
nadsledande medicintekniska produkten för övervak-
ning av intrakraniellt tryck och intrakraniell vätske-
hantering vid intrakraniella blödningstillstånd. 
IRRAflow erbjuder en väsentligt förbättrad lösning för 
övervakning av intrakraniellt tryck och intrakraniell 
vätskehantering jämfört med konventionella EVD-
system vid intrakraniella blödningar, med ökad säker-
het, tillförlitlighet och effektivitet, tack vare integrering 
av utsugning, riktad infusion och övervakning av det 
intrakraniella trycket i en och samma robusta enhet. 
Dessutom, vilket beskrivs närmare under rubriken 
Bolagets lösning, möjliggör IRRAflows egenutveck-
lade produktegenskaper intelligent intrakraniell 
vätske hantering och även noggrann, övervakning av 
intrakraniellt tryck i realtid, med minimerad risk för 
blockering av kateter och relaterade infektionsrisker. 
Sedan Bolagets kommersiella lansering av IRRAflow i 
maj 2017 har IRRAflow använts vid behandling av cirka 
70 fall av hemorragisk stroke/subduralhematoma i 
Tyskland och Österrike utan några rapporterade 
 incidenter med blockering av kateter eller relaterad 
infektion. 

●● Hälsoekonomiska fördelar. IRRAflow har uppvisat 
hälsoekonomiska fördelar som Bolaget menar 
kommer att stärka marknadsacceptansen och den 
kommersiella försäljningen. Sedan den kommersiella 
lanseringen i maj 2017 har IRRAflow använts i patient-
behandlingar med positiva kliniska resultat vilket 
resulterat i kortare behandlings perioder än med 
konventionella dräneringsenheter, vilket har resulterat 
i en beräknad kostnadsbesparing på mellan 4 300 och 
7 700 EUR per patient.1) Öppen kirurgi och bristande 
övervakning av intrakraniellt tryck leder i många fall till 
ökade komplikationer för patienterna, varav många är 
äldre och löper ökad risk för negativt utfall, något som 
leder till en allvarlig försämring av livskvaliteten samt 
merkostnader för samhället på grund av förlorad 
produktivitet samt ökat vårdbehov efter utskrivning 
från sjukhuset. 

●● Fördelaktig ersättning för sjukhuskostnader. Möjlig-
heten för sjukhuset att erhålla bra ersättning från 
myndigheter och försäkringsbolag är en viktig faktor 
när sjukhuset väljer behandlingsform och produkt. Per 
den 8 november 2017 har Irraflow en så kallad DRG-
kod i totalt 14 EU-länder. Detta innebär att myndighe-
terna i respektive land godkänt produkten och ger en 
fastställd monetär ersättning för sjukhuskostnader för 
varje utförd behandling med IRRAflow.

●● Värdefulla kommersiella relationer. Bolaget har avtal 
med 12 sjukhus i Tyskland som genomför neuro-
kirurgiska behandlingar. Vidare har Bolaget ingått ett 
återförsäljaravtal med Helios Group (Helios Kliniken 
GmbH), den största privata sjukhuskedjan i Tyskland 
med 27 sjukhus med neurokirurgi. Bolaget har också 
ingått ett avtal med akutcenter i Tyskland för att kunna 
leverera IRRAflow i nödsituationer till de flesta, om 
inte alla, sjukhus i Tyskland med cirka två timmars 
ställtid. Bolaget har ingått återförsäljaravtal för försälj-
ning av IRRAflow i totalt 42 länder, inklusive länder där 
myndighetsgodkännandeprocessen pågår, som i Kina. 
 Bolaget anser att det kommer att möjliggöra 
kommersialisering också i dessa länder så snart 
godkännande erhålls. 

●● Flera expansionsmöjligheter för kärnteknologin för 
IRRAflow. Bolaget anser att dess IRRAflow-plattform 
har flera ytterligare applikationsmöjligheter. Bolagets 
initiala tillväxtsstrategi är att utveckla ytterligare indi-
kationer för IRRAflow inom neurokirurgi, inkluderat en 
mindre version av katetern. Därutöver avser Bolaget 
att använda IRRAflow för vätskehantering vid behand-
ling av sjukdomar i kroppen (t.ex. bukabscesser). 
Dessutom bedömer Bolaget att det kan utveckla 
IRRAflow-teknologin till att skapa ett nytt system för 
läkemedelstillförsel till hjärnan. Vidare bedömer 
 Bolaget att IRRAflow kommer att kunna tillföra läke-
medel till andra delar av kroppen som historiskt sett 
varit svårbehandlade. 

1) Baserat på 32 åtgärder med IRRAflow för behandling av subdural hematom efter den kommersiella lanseringen i maj 2017. Den lägre änden av det 
genomsnittliga besparingsintervallet 4 300 EUR kan jämföras med patienter som behandlas med ett konventionellt EVD där man inte behövde byta 
kateter; den övre änden av det genomsnittliga besparingsintervallet, 7 700 EUR kan jämföras med patienter som behandlas med ett konventionellt 
EVD där man behövde byta kateter på grund av blockering. Vistelselängden är baserat på data från Universitätskliniken Lübeck and Rostock, Tyskland. 
Behandlingskostnader är baserade på data från DIMDI.
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●● Erfaret ledningsteam. IRRAS har ett kunnigt lednings-
team med avsevärd samlad erfarenhet av att utveckla 
innovativa medicintekniska produkter och behand-
lingssystem, inklusive betydande operativ, kommersi-
ell, marknadsföringsmässig och ekonomisk erfarenhet 
av företag inom medicinteknik och avancerad biotek-
nik. Dessutom har Bolaget rådgivare som ger värde-
fulla råd till ledningsteamet inom ett flertal verksam-
hetsaspekter. Bolagets företagsledning: 

 •  Kleanthis G. Xanthopoulos, Ph.D., Bolagets VD, är 
en serieentreprenör som varit engagerad i att 
grunda och utveckla flera företag i USA och EU. 
Dr Xanthopoulos har grundat fyra företag, introdu-
cerat två life science-företag på NASDAQ – Anadys 
Pharmaceuticals, Inc. (förvärvat av F. Hoffmann-
La Roche Inc. 2011), i vilket han startade som VD 
och koncernchef samt Regulus Therapeutics Inc. 
(NASDAQ: RGLS) – och har finansierat och förmed-
lat ett antal kreativa strategiska allianser och part-
nerskap med stora farmaceutiska partners. Förutom 
att han leder IRRAS är Xanthopoulos verkställande 
partner på Cerus Advisors, ordförande i styrelsen för 
Apricus Biosciences (NASDAQ: APRI), direktör på 
Zosano Pharma, Inc., (NASDAQ: ZSAN) och 
medgrundare och ledamot i styrelsen för det 
 privat ägda Sente Inc. och Aspius Inc.

 •  Fredrik Alpsten, Vice VD och CFO. Tidigare positio-
ner inkluderar SVP CFO på Boule Diagnostics AB, 
VD på Clinical Diagnostic Solutions Inc. och VD på 
Doxa AB. Innehar en M. Sc. från Handelshögskolan i 
Stockholm.

 •  Sabina Berlin, Vice President Finance. Tidigare 
 positioner inkluderar VD hos Juno Ekonomi och 
Senior Business Controller hos Projectplace 
 International AB.  Innehar en M.Sc. i Business 
 Administration and Management Accounting från 
Göteborgs universitet.

 

 •  Christos Panotopoulos, M.D., Ph.D., Bolagets grun-
dare och Chief Scientific Officer, är en neurokirurg 
och uppfinnare av flera innovativa medicintekniska 
produkter med omfattande klinisk erfarenhet och 
forskningserfarenhet i Grekland, Frankrike, Sverige 
och Indien. Tillsammans med medicinteamet har 
Dr Panotopoulos dedikerat de senaste sjutton åren 
av sin karriär för att utveckla vätskeutbytesteknolo-
gin IRRAflow för att optimera patientutfallet med en 
effektiv och enkel lösning. Dr Panotopoulos är en 
senior neurokirurgkonsult på Mediterraneosjukhu-
set i Aten i Grekland, liksom på Sparsh Hospital och 
BRAINS Advanced Institute of Neurosciences i 
Bangalore i Indien. 

 •  Karl-Matthias Moehlmann, M.Sc., M.B.A., M.PH., 
Bolagets Senior Vice President Commercial 
 Operations, VD för Europa, är expert på kommersi-
ell lansering av medicintekniska produkter genom 
kommersialisering inom kategorierna neurologi, 
trauma och ortopedi och har administrerat 
kommersiella verksamheter, marknadsföring och 
FoU för många ledande publika och privata företag 
som aap Bioimplants, Benvenue Medical, CRA 
DePuy Spine, X-Spine, Miedke Hydrocephalus 
 Solutions och Mimedx Biologics. Karl-Matthias 
Moehlmann var dessutom marknadschef på 
Kyphon B.v.B.a (förvärvat av Medtronic) och VP för 
affärsutveckling på Bonesupport AB. 

 •  C. Lance Boling, B.A., Bolagets Vice President för 
produktmarknadsföring, är erkänd ledare inom 
utveckling av medicinteknik, tillverkning, drift och 
strategisk ledning. Lance Boling var tidigare chef för 
Nano Technology Development på Abbott Labora-
tories och har drivit ett antal olika utvecklingspro-
jekt från idé till kommersialisering, inklusive centrala 
ledarskapsbefattningar i uppstartsföretag som 
Nanostim, Nevro Corporation, NeuroPace Inc. och 
Autonomic Technology. Dessutom innehar Lance 
Boling över 40 banbrytande patent och patent-
ansökningar för teknologi inom medicintekniska 
produkter.
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IRRAS ledningsgrupp har också stöd av dess ledamöter i 
den medicinska rådgivande kommittén, vilka är erkända 
ledare inom områdena medicinteknik, neurovetenskap 
och neurokirurgi:

●● Professor Urban Ungerstedt, M.D. 
 •  Tidigare styrelsemedlem i Karolinska 

Innovations AB
 •  Medlem i Nobelförsamlingen vid Karolinska 

 Institutet under 18 år samt ordförande 2004
 •  Professor emeritus vid Karolinska Institutet
 •  Publicerat mer än 400 vetenskapliga publikationer
 •  Globalt högt aktad forskare i neurovetenskap

●● N K Venkataramana, M.D. 
 •  Chef för den neurokirurgiska avdelningen och 

BRAINS Neuroscience Institute, BRAINS/SPARSH 
sjukhus

 •  President av Indian Society for Pediatric 
Neurosurgery

 •  Editor-in-chief för Journal of Cebrovascular 
Sciences

 •  Ordförande och/eller grundare av tio medicinska 
organisationer och sällskap

●● Antonis Vakis, M.D.
 •  Professor i neurokirurgi, Universitetssjukhuset på 

Kreta
 •  Direktör vid Neurokirurgiska avdelningen hos 

PAGNI sjukhuset
 •  Direktör av redaktionsrådet för tidningen ”Hellenic 

Neurosurgery”
 •  Medlem av arbetsutskottet/exekutiva kommittéen 

hos Hellenic Neurosurgical Society

●● PD. Maximilian Puchner, M.D.
 •  Chef för Neurokirurgiska avdelningen hos 

 KlinikumVest, Recklinghausen
 •  Tidigare ledande neurokirurg hos Evangelicals 

 sjukhuset, Bethel, Bielefeld
 •  I rollen som PD, erfarenhet av postdoktor- 

undervisning 

VISION OCH STRATEGI
Bolagets mål är att IRRAflow ska bli standardförfarandet 
vid övervakning av och behandling av intrakraniellt tryck 
i samband med intrakraniella blödningssjukdomar, som 
hemorragisk stroke och kroniskt subduralhematom, 
samt att utnyttja kärnteknologin för IRRAflow till ytterli-
gare applikationer, indikationer och behandlingar. De 
centrala komponenterna i Bolagets affärsstrategi är 
följande: 

Utvidga försäljningen på huvudmarknaderna. 
•  EU: Bolaget planerar att driva försäljningen genom 

direktförsäljning i Tyskland och genom återförsäljare i 
resten av EU-länderna. Bolagets primära fokus är att 
implementera IRRAflow som vårdstandard, uppvisa 
hälsoekonomiska fördelar för att visa de  viktigaste sälj-
argumenten jämfört med potentiell konkurrens och 
utöka medvetenhet genom ett flertal marknadsaktivi-
teter liksom att utöka indikationerna. Bolaget avser att 
antingen direkt eller genom sina partners expandera 
relationer med de viktigaste opinionsbildarna för att 
driva medvetenhet, visa kliniska och hälsoekonomiska 
fördelar, arbeta tillsammans med ledande forskare på 
större europeiska sjukhus för att bevisa värdet av 
IRRAflow och öka intresset för IRRAflow. 

•  USA: Organisationen för kommersialiseringen i USA 
kommer att byggas upp inför förväntad lansering i 
samband med potentiellt FDA-klartecken under första 
kvartalet 2018. Bolagets initiala kommersiella åtgärder 
i USA kommer att riktas mot cirka 150 neurokirurgiska 
centra, som täcker mer än 80 procent av marknaderna 
som IRRAS för närvarande är verksamt på. IRRAS 
beräknar att Bolaget kommer kunna täcka majoriteten 
av marknaderna i USA med en egen säljkår bestående 
av inte mer än 50 försäljningsrepresentanter.

•  Övriga delar av världen. Bolaget har etablerat återför-
säljaravtal för huvudmarknader utanför EU och USA, 
som Kina, Indien och Japan liksom ett flertal länder i 
Central- och Sydamerika. Genom att samarbeta med 
lokala återförsäljare anser Bolaget att det snabbare får 
tillgång till ytterligare marknader.
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Gå vidare med ytterligare applikationer av 
plattformsteknologin för att vidareutveckla de 
kommersiella möjligheterna. 
•  Bolaget utvecklar en tilläggsfunktion till IRRAflow-

systemet för att möjliggöra kontinuerlig övervakning 
av hjärnelastans, vilken förväntas bli tillgänglig under 
andra halvan av 2018. Tilläggsfunktionen förväntas 
varna läkarna för en förutsedd höjning av intrakraniellt 
tryck innan den orsakar skada. Bolagets bedömning är 
att nuvarande regulatoriska godkännanden omfattar 
funktionen för övervakning av hjärnelastans.

•  Bolaget planerar att utvidga den kommersiella lanse-
ringen inom hemorragisk stroke och kroniskt 
subduralhematom genom att utveckla en mindre 
version av katetern för IRRAflow vilken förväntas bli 
tillgänglig under den andra halvan av 2018. Bolagets 
bedömning är att nuvarande regulatoriska godkän-
nanden omfattar den mindre versionen av katetern.

•  Den första indikationen utanför det centrala nervsys-
temet som IRRAflow avses användas för är behovet av 
effektiv tömning av bukabscesser – en infektions-
sjukdom med hög dödlighet och som innebär 

förlängd sjukhusvistelse för patienter. Produktexpansi-
onen till sjukdomstillstånd i andra delar av kroppen än 
det centrala nervsystemet förväntas ske senare delen 
av 2019. 

•  Bolaget anser att det kan använda kärnteknologin för 
IRRAflow för att utveckla ett nytt system för läkeme-
delstillförsel med mål att lösa tidigare avsaknad av 
system för läkemedelstillförsel till hjärnan. Vidare 
bedömer Bolaget att IRRAflow kommer att kunna till-
föra läkemedel till andra delar av kroppen som histo-
riskt sett varit svårbehandlade. Såvitt IRRAS känner till 
så finns det inget system på marknaden som kan leve-
rera mer än ett fåtal milliliter läkemedel per dag lokalt i 
det centrala nervsystemet, på grund av den lokala och 
generella toxicitet de skapar, och detta är anledningen 
till att direkt läkemedelstillförsel inte är terapeutiskt 
effektiv för djupt liggande sjukdomar antingen i 
centrala nervsystemet eller resten av  kroppen. Forsk-
nings- och utvecklingsprogrammet för läkemedelstill-
försel förväntas påbörjas under den andra halvan av 
2018.

PIPELINE FÖR IRRAS PRODUKTER

2017 2018 2019 2020

Q2 Q1Q3 Q2Q4 Q3 Q4

Lösning för uppkoppling till central monitor 

Uppdaterad programvara i styrenheten

Uppdaterad programvara för att upptäcka ev. klämma

Utveckla kraftigare engångsbrickor och förpackningar

Provförsändelser av de kraftigare brickorna med kateter 

och engångsslangar

Vidareutveckling av katetern

Flera expansionsmöjligheter

IRRAflow™ 2.0

Kontinuerlig hjärnelastansmätning

Mindre version av katetern

IRRAflow™ 3.0

Integrerad lösning för uppkoppling till centrala monitorer på invensitvvårdsavdelning

ICP-mätare i katetern

Adressera sjukdomar utanför CNS

1

1 32

1

1

1

2

3

Neurokirurgi Fokuserad läkemedelstillförselSjukdomar utanför CNS

Marknadslansering

Marknadslansering

Marknadslansering

Inledning av 
regulatorisk 
process

Fokuserad läkemedelstillförsel
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FORSKNING OCH UTVECKLING SAMT 
PRODUKTER I FORSKNINGSPORTFÖLJEN
Bolaget anser att det finns ett antal funktioner och 
områden där det nuvarande IRRAflow-systemet, med 
vissa ändringar, kan utvidgas. Dessa områden är 
följande: En mindre version av katetern, en tilläggs-
funktion till IRRAflow för kontinuerlig övervakning av 
hjärnelastans, en IRRAflow version för sjukdomstillstånd 
i andra delar av kroppen än det centrala nervsystemet 
och ett nytt system för läkemedelstillförsel.

Kontinuerlig övervakning av hjärnelastans
Kraniet är en stel struktur. Det intrakraniella innehållet 
består främst av hjärnan, blod och hjärn-ryggmärgsvät-
ska. Genom att den intrakraniella volymen är konstant, 
måste, när en intrakraniell massa introduceras, kompen-
sation ske genom en motsvarande minskning i volymen 
av blod och hjärn-ryggmärgsvätska. Det enda undanta-
get till denna generella regel är mindre barn. 

Förhöjt intrakraniellt tryck är den mest betydande 
faktorn för bedömande av sjukdomsgrad och mortalitet 
hos patienter med neurologiska funktionsnedsättningar 
och det finns varken kliniska indikatorer eller övervak-
ningsindikatorer som kan förutse en höjning av intrakra-
niellt tryck.

Elastans är tryckförändringen som observeras vid en 
given förändring i volym och det representerar eftergiv-
lighet för det intrakraniella utrymmet, dvs. hjärnans 
förmåga att absorbera en volymökning. Idag finns det 
inga system för kontinuerlig övervakning av hjärnans 
elastans på marknaden. Elastans mäts för närvarande 
genom att injicera 1 ml steril saltlösning genom en 
ventrikelkateter under en sekund och sedan observera 
tryckförändringen, dock förhindras detta förfarande av 
den höga infektionsrisken som är förenad med 
förfarandet. 

Bolaget utvecklar för närvarande en tilläggsfunktion till 
IRRAflow-systemet för att möjliggöra kontinuerlig över-
vakning av hjärnelastans, vilken förväntas bli tillgänglig 
under andra halvan av 2018. 

1) Angus DC, Linde-ZwirbleWT, LidickerJ, Clermont G, CarcilloJ, Pinsky MR. Epidemiology of severe sepsis in the United States: analysis of incidence, 
outcome, and associated costs of care. CritCare Med. 2001;29:1303–10.

Mindre version
En mindre version av katetern är för närvarande under 
utveckling. Den mindre versionen förväntas bli tillgänglig 
under andra halvan av 2018.

Kroppssjukdomar (utanför det centrala 
nervsystemet)
IRRAS kommer även att utveckla IRRAflow för behand-
ling av sjukdomar utanför det centrala nervsystemet. 
Bolaget kommer till en början rikta in sig mot behovet av 
en effektiv tömning av bukabscesser, en infektionssjuk-
dom med hög dödlighet och som för patienterna inne-
bär mycket förlängda sjukhusvistelser. Tömningen av 
bukabscesser genomförs för närvarande manuellt flera 
gånger om dagen på grund av kontinuerliga blocke-
ringar av dräneringskatetern. Bolaget anser att IRRAflow 
kontinuerligt och automatiskt kan tömma giftiga vätskor 
utan blockeringar. Användandet av IRRAflow-systemet 
för kroppssjukdomar förväntas förbättra kliniska utfall 
och minska sjukhus vistelsen för dessa högriskpatienter 
(dödligheten över 50 procent, längre vistelser på inten-
sivvårdsavdelningar; blodförgiftning är den första anled-
ningen till dödlighet hos icke-kardiologiska intensiv-
vårdsavdelningar globalt).1) IRRAflow har redan bevisat 
dess snabba och effektiva potential för tömning av 
abscess inom det centrala nervsystemet, vilket är den 
mest kliniskt krävande situationen. IRRAflow-systemen 
för kroppssjukdomar kommer att kräva omarbetning av 
mjukvaran som styr systemet och utveckling av en ny 
kateter. IRRAS anser också att dess nuvarande regulato-
riska godkännande i EU kommer att vara tillämpligt på 
sjukdomar utanför det centrala nervsystemet. Expansio-
nen till kroppssjukdomar utanför det centrala nerv-
systemet förväntas ske under slutet av 2019.

IRRAflow-system för läkemedelstillförsel
IRRAflow är genom sin design det enda existerande 
systemet som kan leverera terapeutiska volymer av läke-
medelslösningar direkt till det centrala nervsystemet. 
Nuvarande system kan inte uppnå terapeutisk läkeme-
delskoncentration under tillräcklig tid i det djupt 
liggande centrala nervsystemet. Utvecklingen av läke-
medelstillförselsystemet förväntas påbörja under den 
andra halvan av 2018.
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LÅNGSIKTIG PLAN

ÅTERFÖRSÄLJNING, FÖRSÄLJNING OCH 
MARKNADSFÖRING
Bolaget kommer att driva marknadsföringen genom 
egen organisation i Tyskland och genom återförsäljare i 
resten av EU-länderna. I Tyskland är Bolagets primära 
fokus att implementera IRRAflow som vårdstandard, 
uppvisa hälsoekonomiska fördelar för att visa de vikti-
gaste säljargumenten jämfört med potentiell konkurrens 
och utöka medvetenhet genom ett flertal marknads-
aktiviteter liksom att utöka applikationerna och indika-
tionerna. I slutet av 2017 är tre företagsrepresentanter 
för IRRAS aktiva i Tyskland. Dessutom kommer ytterli-
gare två specialiserade medarbetare tillkomma under 
andra kvartalet av 2018. Av 166 neurokirurgiska center i 
Tyskland, har 125 sjukhus blivit kontaktade och uttryckt 
intresse av att använda IRRAflow. Närmare bestämt har 
nio köpordrar, som täcker 24 sjukhus, blivit underteck-
nade, 63 avsiktsförklaringar, som täcker ytterligare 
95 sjukhus, har också blivit signerade, och två värdefulla 
kontrakt med de största privata sjukhusen finns redan på 
plats: Bolaget har undertecknat ett återförsäljaravtal 
med Helios Group. Helios Group är den största privata 

sjukhuskedjan i  Tyskland med 27 sjukhus som bedriver 
 neuro kirurgi. Bolaget har också undertecknat ett avtal 
med Asklepios Group  (Asklepios Kliniken 
 Verwaltungsgesellschaft mbH).  Asklepios Group är en av 
de största privata sjukhus kedjorna i Tyskland. IRRAS har 
också etablerat ett avtal för IRRAflow-systemet för akut-
användning i Tyskland. Detta upplägg kommer att 
underlätta akuta leveranser till sjukhus i behov av 
IRRAflow med cirka två timmars ställtid i samarbete med 
ASB Samaritan Ambulance organization. Bolaget anser 
att detta arrangemang kommer att medföra ytterligare 
medvetenhet och bidra till en  snabbare takt på 
mottagandet. 

I resten av EU kommer IRRAS fortsätta etablera sitt 
nätverk av kvalificerade återförsäljare, expandera relatio-
ner med de viktigaste opinionsbildarna för att driva 
medvetenhet, uppvisa kliniska och hälsoekonomiska 
fördelar, arbeta tillsammans med ledande forskare på 
större europeiska sjukhus för att bevisa värdet av 
IRRAflow och öka intresset för IRRAflow. 

2018

2017

2019

Etablera IRRAS och 
IRRAflow som  innovativ 
lösning för att hantera 
blödningar i hjärnan

Addera hjärnelastansmätning 
och lansera en mindre version 
av IRRAflow

Expandera till applika-
tioner utanför det 
centrala nervsystemet 
och skapa ett system för 
läkemedelstillförsel till 
det centrala nerv-
systemet och kroppsliga 
blödningstillstånd samt 
infektions- och maligna 
tillstånd

Utveckla flera banbrytande 
applikationer för IRRAflow 
teknologin

Öka försäljning Expandera till USA Utveckla nya produkter
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Bolaget planerar att bygga upp sin struktur för kommer-
sialisering i USA inför förväntad lansering i samband med 
eventuellt FDA-godkännande under första kvartalet 
2018. Bolagets initiala kommersiella åtgärder i USA 
kommer att riktas mot cirka 150 neurokirurgiska centra, 
som täcker mer än 80 procent av marknaderna som 
IRRAS för närvarande är verksamt på. IRRAS beräknar att 
det kommer kunna täcka majoriteten av marknaderna i 
USA med sin egen säljkår bestående av inte mer än 
50 försäljningsrepresentanter.

Bolaget har etablerat återförsäljaravtal för huvud-
marknader utanför EU och USA, som Kina, Indien och 
Japan liksom ett flertal länder i Central- och Sydamerika. 
Återförsäljaravtalen omfattar också länder där processen 
för regulatoriskt godkännande initierats (se tabell ”Över-
sikt över regulatorisk status för IRRAflow” nedan). I 
övriga länder där avtal tecknats med återförsäljare men 
där processen för regulatoriskt godkännande ännu ej 
inletts vilar ansvaret för godkännandeprocessen på 
respektive återförsäljare. Genom att samarbeta med 
lokala återförsäljare anser Bolaget att det kan bibehålla 
en effektiv säljorganisation samtidigt som det får tillgång 
till viktiga marknader.

LEVERANS OCH TILLVERKNING
Produktionen av hela IRRAflow-systemet sker i Kalifor-
nien i USA. Komponenterna tillverkas av tre olika under-
leverantörer. Katetern tillverkas av Advanced Catheter 
Solutions, som skickar den färdiga produkten till Second 
Source Medical, Bolaget som tillverkar kassetterna. Den 
förbrukningsbara delen i IRRAflow-systemet (kassett 
och kateter) förpackas sedan och skickas av Second 
Source Medical till Tyskland. I övriga EU-länder skickas 
förbrukningspaketet till återförsäljarna. Både Advanced 
Catheter Solutions och Second Source  Medical har en 
produktionskapacitet på mellan 5 000 – 10 000 enheter 
varje år.

Styrenheten, hård- och mjukvara, produceras helt och 
hållet av Gener8, som ansvarar för leverans till logistik-
företaget Medddbase i Tyskland och återförsäljarna i 
övriga EU-länder. Gener8 har en produktionskapacitet 
på mer än 500 enheter varje år.

Bolaget bedömer att den beskrivna produktionskapaci-
teten för komponenterna av IRRAflow kommer att 
motsvara bolagets förväntade behov.

Tillverkning
Produktion av hela IRRAflowTM system i Kalifornien, USA

Komponenter Styrenheter Kateter Kassett

Tillverkning Gener8 Advanced Catheter Solutions Second Source Medical

Kommentarer Produktion av hela enheter, 
 inklusive hårdvara och mjukvara

Produktion av kateter och 
skickar de färdigställda 
produkten till Second Source 
Medical

Produktion av kassetterna och 
sedan paketera och frakta 
engångsartiklarna (katetrar 
och kassetter)

Nuvarande kapacitet 500+ enheter årligen 5–10K enheter årligen 5–10K enheter årligen

Översikt över regulatorisk status för IRRAflow 

EU/EES Förnyad CE-märkning erhölls 2017 och är gällande till 2019.

USA 510(k)-ansökan inlämnad i juni 2017. Initial återkoppling från FDA erhölls under hösten 2017.  
Slutligt beslut från FDA väntas under första kvartalet 2018. 

Kina Process för regulatoriskt godkännande har initierats.

Indien Process för regulatoriskt godkännande har initierats.

Israel Process för regulatoriskt godkännande har initierats.

Japan Process för regulatoriskt godkännande har initierats.

Turkiet Process för regulatoriskt godkännande har initierats.

Övriga länder Process för regulatoriskt godkännande ännu ej initierad.
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KONKURRENS
Det finns ett antal konventionella EVD:s1) på de marknader där IRRAflow finns. IRRAflow skiljer sig dock från de konkur-
rerande produkterna eftersom IRRAflow, såvitt Bolaget känner till, är det enda systemet som erbjuder utsugning, riktad 
tillförsel och övervakning av intrakraniellt tryck i en enda produkt. Tabellen nedan visar ett representativt uppsättning av 
företag på marknaden med EVD:s. 

Tillverkare/ 
Produkt

Codman/ 
ICP Express

Raumedic/ 
Datalogger

Spiegelberg/ 
ICP Monitor

Integra/ 
ICP Monitor

Apollo/ 
Penumbra

Moeller 
Medical/ 
LiquoGuard 7

Dränage – + – + + +

ICP-mätning + + + + – +

Infusion – – – – + –

Övriga funktioner – Mäter termpera-
tur, syresättning 
och delvis tryck

– Mäter tempera-
tur/ Tryckkänslig 
skärm

Evakuerar vätska 
och vävnad 

Tryckkänslig 
skärm kompati-
bel med produk-
ter från Spiegel-
berg och 
Raumedic

Noteringar Enbart ICP-
mätning med 
mätare på 
toppen av 
 katetern

Tryckkänslig 
sensor på 
toppen av 
 katetern

Silverlaminerade 
katetrar

Lagrar data för 
fem dagar / 
Tryckkänslig 
sensor på 
toppen av 
 katetern

För användning 
enbart vid 
operation
Styvt instrument 
som bara 
används i 
 ventrikeln

Kan kopplas 
till centrala 
monitorsystem 
på sjukhus

Ersättning för sjukhuskostnader
Medicintekniska produkter som används av vårdgivare 
finansieras i flertalet fall av försäkringsbolag eller offent-
liga betalare via nationella och regionala ersättnings-
system. Det finns olika typer av ersättningssystem som 
används i de olika länder där IRRAflow marknadsförs. 
IRRAflow ersätts via DRG-systemet2) i EU, och kommer 
ersättas med användning av DRG-systemet i USA om 
FDA-klartecken ges. DRG-systemet används i allt större 
utsträckning som bas för betalning för slutenvård. Ett 
DRG-system klassificerar ersättningsnivå per vårdaktivi-
tet i grupper baserat på diagnostyp för klassificering och 
betalning av vårdaktiviteten. Enskilda patientbehand-
lingar kategoriseras via DRG-koder till ett antal kliniskt 
meningsfulla och ekonomiskt homogena kategorier. Via 
ett DRG-baserat ersättningssystem ersätts ett sjukhus 
med ett fast belopp för en specifik vårdaktivitet inom 
omfattningen för den DRG-gruppen baserat på resurs-
användning, inkluderat kostnader för användning av 
medicintekniska produkter såsom IRRAflow, och vistel-
sens längd. 

USA
I USA betalas vårdgivare direkt av patienter och av ett 
antal olika offentliga och privata tredjepartsbetalare, 
primärt federala Medicare (som finansieras genom 
Hospital Insurance Trust Fund och Supplementary 
 Medical Insurance Trust Fund), statliga Medicaid (ett 
socialt hälsovårdsprogram för familjer och enskilda 
personer med begränsade resurser) samt privata 
sjukförsäkringar.

Däremot finns det ingen enhetlig policy för täckning och 
kostnadsersättning bland tredjepartsbetalare. Som ett 
resultat av detta är processen för bestämmande av 
försäkringsskydd ofta en tidskrävande och kostsam 
process som kommer kräva att Bolaget tillhandahåller 
vetenskapligt och kliniskt stöd för användningen av 
IRRAflow till varje betalare separat, utan garanti för att 
försäkringsskydd och adekvat kostnadsersättning 
kommer att ges.

Dessutom upptas i USA alternativa betalningsmodeller 
för tredjepartsbetalare som syftar till att minska vård-

1) Konventionellt EVD är ett dräneringssystem med externt ventrikeldränering som bygger på mekanisk tyngdkraftsdriven dränering. Systemen består 
oftast av en intrakraniell kateter som evakuerar blod och patologiska ansamlingar av vätskor. Dessa förs förs till en dräneringspåse upphängd på en 
droppställning intill sängen. Dräneringshastigheten regleras genom att höjden ändras på dräneringspåsen i förhållande till spetsen på katetern inuti 
patientens skalle.

2) DRG-systemet är en klassificering av den ersättning som sjukhuset erhåller för utförd procedur.
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kostnaderna genom att påverka schabloner för tillhan-
dahållares användning, som nyetablerade Accountable 
Care Organizations. Accountable Care Organizations är 
grupper av sjukvårdsorganisationer som frivilligt går 
samman för att ge koordinerad högkvalitativ vård till 
patienter. Målet med koordinerad vård är att säkerställa 
att patienter får rätt vård vid rätt tidpunkt samtidigt som 
onödig dubblering av tjänster undviks och medicinska 
fel förebyggs. Bolaget förväntas erfara pristryck i 
samband med försäljning och kostnadsersättning för 
användningen av IRRAflow, på grund av trenden mot 
aktiv hälsostyrning, den ökande influensen av hälso-
vårdsorganisationer, ytterligare lagändringar och strävan 
efter minskade hälsovårdskostnader generellt. Dess-
utom kommer styrenheten att falla utanför kostnads-
ersättningen i USA, och sjukhus kan vara ovilliga att göra 
kapitalinvesteringar i styrenhet för att kunna använda 
IRRAflow.

Europeiska unionen 
IRRAflow-engångsartiklar omfattas av ordinarie DRG-
koder i 14 EU-länder tack vare goda kliniska data. Alla 
EU-länder har uppsatta ersättningsnivåer för sjukvårds-
åtgärder. Engångsartiklarna (kassetter och kateter) faller 
under materialkostnader för engångsbruk för en viss 
åtgärd (engångsartikel), vilket alltid är en fast procentsats 
av hela åtgärden. I Tyskland är till exempel ersättningen 
från försäkringsbolag för hela åtgärden 36 700 EUR 
varav 8 000 EUR allokeras till alla engångsartiklar för en 
viss åtgärd. Kassetten och katetern står för halva den 
budgeten, dvs. 4 000 EUR, se tabellen nedan. Kostnaden 
för kassetten och katetern betraktas som en terapeutisk 
lösning i kombination med IRRAflow-styrenheten. 
Styrenheten faller utanför kostnadsersättningen och 
utgör en kapitalinvestering som görs av sjukhuset. 

Land Ersättningsnivå per diagnostiserad 
behandling (EUR)

Engångsartiklarnas pris
(EUR)

Styrenhetens pris
(EUR)

Tyskland 36 700 4 000 25 000

Återförsäljare (genomsnitt) 29 900 2 400 20 000

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER 
IRRAS portfölj med immateriella rättigheter består 
primärt av patent, patentansökningar, registrerade varu-
märken och domännamn liksom affärshemligheter och 
know-how. 

Patent 
IRRAS patentansökningar fokuserar på katetersystemet 
för klinisk användning på marknaden för hemorragisk 
stroke. Patentkraven inriktar sig på vissa funktioner som 
Bolaget från klinisk erfarenhet menar är terapeutiskt 
effektiva och fördelaktiga jämfört med befintliga tekno-
logier och processer som IRRAS anser möjliggör bättre 
patientresultat jämfört med nuvarande rutiner och funk-
tioner som sannolikt skulle addera mervärde i framtida 
produktgenerationer. IRRAS har fått möjlighet att skaffa 
sig betydande erfarenhet av att använda produkten och 
av att testa dess funktioner och därigenom möjliggöra 
fokus på värdeadderande aspekter av teknologin i 
patentansökningar. 

Baserat på Bolagets kliniska marknadserfarenhet inne-
fattar patentansökningarna också beskrivningar och 
patentkrav för en bredare tillämpbarhet av produkten i 
framtida kliniska indikationer av marknadsvärde. 

Förutom nuvarande fokus på att möjliggöra bättre 
patientutfall vad gäller intrakraniella blödningar innefat-
tar de potentiella framtida användningsområdena infek-
tion, ortopedi, mage, läkemedelstillförsel samt cancer. 
Den patenterade produkten och processerna för admi-
nistrering av behandlingen har potential att visa på 
patientfördelar även på dessa marknader.

Till dags dato har ansökningarna hanterats med avsikt att 
bygga upp värde i Bolagets nuvarande produktplattform 
där marknadsvärdet snabbt kan realiseras. De regioner 
Bolaget inriktar sig på med patentansökningar är de där 
det finns traditionella marknadsföringsmodeller, där 
lämpliga betalar- eller ersättningssystem finns samt där 
attraktiva regionala intäkter kan uppnås. Dessa regioner 
innefattar Nordamerika, flertalet länder i Europa, Japan, 
Australien och Indien. 

IRRAflow har för närvarande patent i 20 länder. Den 
nuvarande patentportföljen inkluderar skydd på viktiga 
marknader i Europa, USA och resten av världen. IRRAS 
patent kan indelas i tre patentfamiljer. 

Den första patentfamiljen avser vätskeutbytessystemet, 
Fluid Exchange Catheter System, som omfattar den 
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ursprungliga uppfinningen samt användningsmetod. 
Ansökan beskriver och omfattar ett multilumenkateter-
system som används för samtidig infusion och utsug-
ning av vätska liksom en programmerbar vätsketrycks-
funktion som medger evakuering av biologiska vätskor 
och undviker blockeringar. Denna patentfamilj omfattar 
de centrala designfunktionerna för den aktuella enheten 
och kan därför betraktas som den viktigaste patent-
familjen i portföljen. Patentkraven omfattar aspekter av 
katetersystemet som möjliggör utsugning av vätska från 
en kroppshålighet på ett sätt som befintliga katetrar inte 
klarar, nämligen att tillhandahålla ett sätt att undvika 
blockering av katetern utan någon rörlig distal kompo-
nent samt evakuering av kroppsvätskor på ett terapeu-
tiskt sätt. 

Den andra patentfamiljen avser vätskeutbytessystemet 
och processen att rensa en vätskeutbyteskateter, Fluid 
Exchange Catheter System and Process of Unblocking a 
Fluid Exchange Catheter, där Bolaget utvecklar omfatt-
ningen av patentkraven samt nyckelfunktioner. Denna 
ansökan har lagts till för att stärka omfattningen av 
patentkraven på enheten genom att beskriva och göra 
anspråk på en utbytbar användning av kateterlumen för 

infusion och utsugning av substanser från en kropp, 
konfigurationer och funktioner för den distala spetsen 
för att möjliggöra rensning av katetern, utvidgningsför-
måga i de distala öppningarna, ytterligare lumen för 
syften som läkemedelstillförsel samt införande av en 
distal mekanisk enhet för rensning. Dessutom beskrivs 
tillägget av sensorer och introduktionen av endosko-
piska instrument i patentansökan. En tysk ansökan om 
bruksmodellskydd har gjorts från denna ansökan för att 
omfatta tekniska funktioner hos IRRAflow, liksom till-
handahålla ytterligare konkurrensskydd för tekniska 
funktioner som ger funktionella och terapeutiska förde-
lar med produkten. 

Ansökan har lämnats in om en tredje patentfamilj för att 
fånga upp ytterligare funktioner och viktiga lärdomar 
som återfinns i den kliniska version 2.0 av IRRAflow-
enheten. Denna ansökan beskriver designfunktioner, 
funktioner i användargränssnitt, programvara och 
processer som ger kliniska och marknadsmässiga 
 fördelar som kombineras i den kliniskt lanserade 
produkten. Ansökan beskriver också metoder för leve-
rans av förbättrad terapeutisk effekt och potentiellt 
konkurrerande design av kateterrensningar. 

PATENTÖVERSIKT

Patentfamilj Patent Omfattning Tilldelade patent Sökta patent Utgångsdatum

Första 
 patentfamiljen

Fluid Exchange 
Catheter System, 
IRRAflow 1.0, 
patentansökan 
2006 av Christos 
Panotopoulos och 
senare överlåten 
till IRRAS AB.

Den ursprungliga 
uppfinningen, dess 
centrala design, 
dess användnings-
metoder och 
enhetens 
 funktioner

2 patent i USA; 15 
patent på de större 
europeiska mark-
naderna inklusive 
Tyskland och 
Sverige; 1 i Japan; 
1 i Australien och 1 
i Kanada

1 patentansökan i 
USA och 1 i Indien. 

Går ut 2025.

Andra 
 patentfamiljen

Fluid Exchange 
Catheter System 
and Process of 
Unblocking a Fluid 
Exchange Cathe-
ter. Patentansökan 
av IRRAS AB 2013.

Ytterligare funktio-
ner och processer 
som möjliggör 
rensningsfunktio-
nen och breddar 
patentkraven för 
användning av 
kateterlumen. 

17 patent på de 
större europeiska 
marknaderna 
inklusive Tyskland 
och Sverige; 1 i 
Japan; 1 i Austra-
lien, 1 i Kanada och 
1 i Ryssland. 

2 patentansök-
ningar i USA; 1 till 
Europeiska patent-
verket (EPO) och 1 
i Japan.

Går ut 2032.

Tredje 
 patentfamiljen

IRRAflow 2.0, 
patentansökan av 
IRRAS AB 2017.

Designer och 
metoder för 
IRRAflow 2.0 och 
konkurrerande 
koncept. 

2 provisoriska 
ansökningar i USA 
(till mars 2018) 
som kommer att 
konverteras till en 
internationell PCT-
ansökan i mars 
2018.

Går ut 2037.
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Per datumet för detta Prospekt finns det inga kända 
användningar av IRRAS immateriella rättigheter av tredje 
part, med eller utan licensavtal. Det finns heller inga 
löften eller belastningar för några av IRRAS immateriella 
rättigheter eller de immateriella rättigheter som tillhör 
tredje part. Det finns inga kända aktuella intrång i imma-
teriella rättigheter som tillhör IRRAS. Bolaget har heller 
inte några beroenden eller skyldigheter gentemot tredje 
part, förutom för ”off-the-shelf”-programvarulicenser 
(Microsoft Office etc.). IRRAflow-systemet innehåller 
inga licensierade programvaror, det vill säga all 
programkod har skapats av och ägs av IRRAS. All 
programvara som ingår i eller används med IRRAS 
produkter är öppen källkod, med undantag för drivruti-
ner för vissa komponenter. Bolaget har heller inte utfär-
dat eller överfört rättigheter till tredje part för använd-
ning för samma eller andra kliniska indikationer eller 
icke-kliniska tillämpningar. IRRAS har utfört två Freedom 
to operate-undersökningar. Den första uppdaterades 
2014 och omfattar leverans, dränering, infusion, kateter-
lumen och kliniska studier som dokumenterats eller 
patenterats av andra parter. Den andra analysen utfördes 
i början av 2017 med fokus på beaktanden av handlings-
frihet mot bakgrund av IRRAflow version 2.0. I båda 
fallen var slutsatsen att Bolaget har handlingsfrihet och 
också innehar en dominant IP-portfölj.

IRRAS AB GLOBALA UTFÄRDADE PATENT
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Varumärken
IRRAS har varumärkesregistreringar i EU och Sverige och 
ansökningar i USA för ordet ”IRRAS”. Bolaget har också 
registrerat produktnamnet ”IRRAflow” i EU med pågå-
ende ansökan i USA.

Affärshemligheter och know-how
IRRAflow är också skyddat vad gäller affärshemligheter 
och know-how avseende flera olika aspekter av verk-
samheten, produktplaner, klinisk användning, kunder 
och tillverkning med mera. Information hanteras med 
avtal om tystnadsplikt samt leverantörs- och konsultav-
tal som innefattar både sekretessklausuler och lämpliga 
klausuler som tilldelar IRRAS alla uppfinningsrättigheter.

REGULATORISKA FRÅGOR 
Bolagets produkter, produktkandidater och verksamhet 
omfattas av omfattande regelverk avseende utveckling, 
design, icke-klinisk och klinisk forskning, tillverkning, 
säkerhet, effektivitet, märkning, paketering, lagring, 
installation, service, registrering, marknadsklarering eller 
godkännande, rapportering av negativa händelser, 
produktåterkallelse, rättelse och borttagning från mark-
naden, reklam, PR, marknadsföring och återförsäljning, 
import och export liksom övervakning efter produkterna 
lanserats.

IRRAS måste erhålla godkännande innan Bolaget påbör-
jar kliniska studier samt försäljningstillstånd eller mark-
nadsgodkännande innan Bolaget kan börja sälja sina 
produkter i specifika länder. Godkännandeprocessen 
och tiden att erhålla detta varierar från land till land.

Europa 
Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
(”EEA”) måste produkter som definierats i direktivet för 
medicintekniska produkter (direktiv 93/42/EEC med 
tillägg) vara CE-märkta. Produkterna får CE-märkas om 
kraven i direktivet för medicintekniska produkter uppfylls 
och en tillämplig försäkran m överensstämmelse har 
genomförts. Överensstämmelsebedömningen varierar 
beroende på klassificering av produkten. Klassificeringen 
är baserad på regler där man beaktar produktens använ-
darsäkerhet och tar hänsyn till de potentiella risker som 
är kopplade till den tekniska designen och tillverkningen 
av enheten. För klass I-produkter kan överensstämmel-
sebedömningen normalt utföras på tillverkarens eget 
ansvar på grund av de låga säkerhetsriskerna för dessa 
produkter. För produkter i klass IIa är det obligatoriskt att 
ett anmält organ intervenerar under tillverkningsskedet. 
Det anmälda organet är en fristående organisation vars 
kompetens och objektivitet övervakas av myndigheterna 
i respektive land. Beslut som fattas av det anmälda orga-
net är giltiga i max fem år och kan därefter förlängas 

efter ansökan i ytterligare femårsperioder. Som en del av 
överensstämmelsebedömningen granskar, beroende på 
typ av enhet, det anmälda organet tillverkarens kliniska 
utvärderingsprocess, bedömer kliniska utvärderingsdata 
för ett representativt urval av enheten eller bedömer alla 
kliniska utvärderingsdata. Det räcker att tillverkaren 
erhåller en överensstämmelsebedömning av ett anmält 
organ på produkterna i ett EES-land för att få tillgång till 
hela EES-marknaden. För produkter i klasserna IIb och 
III, vilka har hög riskpotential, krävs att ett anmält organ 
utövar tillsyn vid konstruktionen och tillverkningen av 
produkterna. Klass III innehåller högriskprodukter för 
vilka ett godkännande i fråga om överensstämmelse 
krävs innan produkterna släpps ut på marknaden. 

I processen för CE-märkning måste en tillverkare av 
medicintekniska produkter utföra en klinisk utvärdering 
av den medicintekniska produkten för att påvisa att den 
följer relevanta nödvändiga krav. Denna kliniska utvärde-
ring ingår i produktens tekniska dokumentation. En 
klinisk utvärdering innefattar bedömning av huruvida 
resultaten för en medicinteknisk produkt är i överens-
stämmelse med tänkt användning och att kända och 
förutsebara risker som är kopplade till enheten under 
normala förhållanden minimeras och är godtagbara när 
dessa vägs mot fördelarna med det tänkta syftet. Den 
kliniska utvärderingen som utförs av tillverkaren måste 
också beakta kliniska påståenden, lämpligheten i enhe-
tens märkning och information (i synnerhet påståenden, 
kontraindikationer, försiktighetsåtgärder och varningar) 
samt lämpligheten i tillhörande instruktioner för använd-
ning. Denna bedömning måste baseras på kliniska data, 
vilka kan erhållas från kliniska studier som genomförts på 
enheten, vetenskaplig litteratur om liknande enheter 
vars ekvivalens med enheten ifråga kan påvisas eller 
både kliniska studier och vetenskaplig litteratur. 
Avseende produkter som klassificerats som klass III i EES 
måste tillverkaren utföra kliniska studier för att erhålla de 
kliniska data som krävs, om inte tillverkaren kan förlita 
sig på befintliga kliniska data från liknande enheter. 

En sak att notera är att det europeiska regulatoriska 
ramverket för medicintekniska produkter undergår vissa 
förändringar. Ny reglering av medicintekniska produkter 
i EU, som är direkt tillämplig på alla medlemsländer i EU, 
har nyligen publicerats. En övergångsperiod på tre år 
gäller. De viktiga förändringarna av den nya regleringen 
är en utvidgning av produktomfånget, striktare kliniska 
belägg samt en ökad övervakning efter lanseringen som 
utförs av anmälda organ. 

IRRAflow-katetern är klass III på grund av produktens 
direkta kontakt med patientens centrala nervsystem. 
IRRAflow-kassetten och styrenheten är klass IIb-
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produkter på grund av att substanser administreras och 
förflyttas till och från kroppen genom styrenheten, 
inklusive kassetten, vilket är potentiellt riskabelt för 
patienten. Styrenheten, inklusive dess förbrukningsbara 
kassett, är klassad som huvudkomponent och katetern 
är klassad som tillhörande komponent. Beslutet om 
CE-märkning är giltigt till den 2 juli 2019.

Efter det att en medicinteknisk produkt släppts på mark-
naden måste tillverkaren uppfylla en rad andra krav, 
liknande de som presenteras i avsnitten ”USA – Regle-
ring efter marknadstillträde” och ”USA – Vårdreglering” 
nedan. 

USA
Reglering innan marknadstillträde
I USA regleras medicintekniska produkter av FDA. Om 
det inte finns något undantag krävs antingen en tidigare 
gjord 510(k)-klarering eller ett godkännande på en ansö-
kan om för-marknadsgodkännande (PMA) innan medi-
cintekniska produkter får marknadsföras i USA. Vilken 
information som måste lämnas in till FDA för att erhålla 
klarering eller godkännande att marknadsföra en ny 
medicinteknisk produkt varierar beroende på hur den 
medicintekniska produkten klassificerats av FDA. 
 Medicintekniska produkter indelas i en av tre klasser på 
grundval av vilka kontroller FDA anser nödvändiga för att 
på ett rimligt sätt säkerställa produkternas säkerhet och 
effektivitet. Klass I-produkter, som har lägst risknivå, 
omfattas av generella kontroller, som märkning, för-
marknadsmeddelande och iakttagande av reglerna för 
kvalitetssystem, QSR, vilka anger produktspecifika 
 rutiner för tillverkning. Klass II-produkter omfattas av 
generella kontroller samt särskilda kontroller, inklusive 
resultatnormer. Klass III-produkter, som har högst risk-
nivå, omfattas av flertalet av de tidigare identifierade 
kraven samt för-marknadsgodkännande. Flertalet klass 
I-produkter och vissa klass II-produkter är undantagna 
från 510(k)-kravet, även om tillverkarna fortfarande 
omfattas av kraven på registrering, listning, märkning 
och QSR.

För en 510(k)-klarering måste sökanden påvisa att 
produkten ifråga i allt väsentligt motsvarar en annan 
redan lagligt marknadsförd produkt, eller en så kallad 
predikatprodukt, som inte kräver för-marknadsgodkän-
nande. Vid utvärderingen av 510(k) fastställer FDA om 
produkten har samma avsedda användningsområde 
som predikatprodukten och (a) har samma tekniska 
egenskaper som predikatprodukten eller (b) har olika 
tekniska egenskaper och (i) de data som ger stöd för 
huvudsaklig motsvarighet innehåller information, som 
lämpliga kliniska eller vetenskapliga data, om detta anses 
nödvändigt av FDA, som påvisar att produkten är lika 

säker och effektiv som den redan lagligt marknadsförd 
produkten och (ii) att denna inte ger upphov till olika 
frågor om säkerhet och effektivitet än predikatproduk-
ten. Flertalet 510(k)s kräver inte kliniska data för klare-
ringen men FDA kan begära in sådana data. FDA:s mål är 
att granska och agera på alla 510(k)-ansökningar inom 
90 dagar men det kan ta längre tid vid begäran om ytter-
ligare information. Dessutom förlänger begäranden om 
ytterligare data, till exempel kliniska data, den tid det tar 
att behandla ärendet. Om FDA inte håller med om att 
den nya produkten i allt väsentligt motsvarar predikat-
produkten kommer den nya produkten att klassificeras 
som klass III varpå tillverkaren måste lämna in en PMA. 
Sedan juli 2012, är dock en så kallad de novo-väg direkt 
tillgänglig för vissa produkter med låg till medelhög risk 
som inte kvalificerar sig för 510(k)-vägen på grund av 
avsaknad av predikatprodukt. Ändringar av en 
510(k)-klarerad medicinteknisk produkt kan komma att 
kräva ytterligare en 510(k)- eller PMA-ansökan om 
ändringarna på ett betydande sätt kan påverka säkerhe-
ten eller effektiviteten eller utgör en större förändring i 
den tänkta användningen av enheten.

PMA-processen är mer komplex, dyrare och mer tidsö-
dande än 510(k)-ansökan. En PMA-ansökan måste stöd-
jas av omfattande data, inklusive men inte begränsat till, 
tekniska, prekliniska, kliniska och tillverkningsmässiga 
data samt kontroll- och märkningsinformation för att 
påvisa för FDA att produkten är säker och effektiv för den 
tänkta användningen. Efter att en PMA-ansökan är 
inlämnad har FDA 45 dagar på sig att fastställa om ansö-
kan är tillräckligt fullständig för att medge en oavhängig 
granskning. Om PMA är fullständig kommer FDA att ta 
emot ansökan. FDA omfattas av resultatmål för gransk-
ningstider av PMA-ansökningar och kan utfärda ett 
beslutsbrev som en första åtgärd inom 180 dagar, men 
om FDA har frågor kommer FDA troligen att utfärda ett 
första brev om att ansökan är ofullständig inom 150 
dagar. PMA kan också hänvisas till en rådgivande FDA-
panel för ytterligare granskning och för att genomföra 
en inspektion före godkännandet på tillverkningsanlägg-
ningen för att säkerställa att tillverkaren följer QSR, vilka 
båda kan förlänga svarsmålet på 180 dagar. Samtidigt 
som FDA:s möjligheter att klara sina resultatmål gene-
rellt sett har förbättrats de senaste åren kanske FDA inte 
klarar dem i framtiden. En PMA-ansökan kan ta flera år 
och det finns ingen garanti att en PMA någonsin 
kommer att godkännas. Även om den godkänns kan FDA 
begränsa indikationen för hur den medicintekniska 
produkten får marknadsföras eller till vem den får säljas. 
Dessutom kan FDA begära in ytterligare information eller 
begära in ytterligare kliniska studier innan FDA beaktar 
ett eventuellt godkännande av PMA-ansökan, eller som 
ett villkor för godkännande och då måste sådana studier 
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genomföras efter det att PMA har godkänts. Ändringar 
av produkten, inklusive förändringar av tillverkningspro-
cessen, kan kräva godkännande av en kompletterande 
PMA-ansökan.

Om en medicinteknisk produkt har bedömts utgöra en 
”betydande risk” får tillverkaren inte påbörja några 
kliniska studier förrän en begäran om undantag för pröv-
ningsprodukt, Investigational Device Exemption (IDE), 
har lämnats in till FDA och fått godkännande på IDE-
ansökan från FDA. IDE-ansökan måste stödjas av lämp-
liga data som testresultat på djur och i laboratorium och 
innefatta förslag på kliniskt protokoll. Dessa kliniska 
studier är också föremål för granskning, godkännande 
och översyn av en institutionell granskningskommitté, 
IRB, på samtliga institutioner där den kliniska studien 
kommer att genomföras. De kliniska studierna måste 
genomföras i enlighet med tillämpliga regler, inklusive 
men inte begränsat till FDA:s IDE-regler och aktuella 
rutiner för god klinisk sed. En klinisk studie kan avbrytas 
av FDA eller sponsorn när som helst av olika skäl, 
 inklusive att riskerna för studiedeltagarna överväger 
fördelarna med att delta i studien. Även om en klinisk 
studie slutförs kanske den inte uppvisar säkerhet och 
effektivitet hos produkten eller så kan resultaten vara 
dubbeltydiga eller på annat sätt inte vara tillräckliga för 
ett godkännande.

Reglering efter marknadstillträde
Efter det att en produkt har lanserats på marknaden 
gäller ett antal regulatoriska krav. Dessa inkluderar 
följande:

●● efterlevnad av QSR, vilket kräver att tillverkaren följer 
strikta krav på design, testning, kontroll, dokumenta-
tion, registersystem, inklusive underhåll av klagomål 
och tillhörande undersökningsfiler samt andra 
kontroller för kvalitetssäkring under 
tillverkningsprocessen;

●● märkningsregler, vilka förbjuder marknadsföring av 
produkter för oklarerad eller icke-godkänd eller ”off-
label”-användning och medför andra begränsningar 
på märkningen; samt

●● krav på rapportering av medicinteknisk produkt, vilket 
innebär att tillverkarna måste undersöka och rappor-
tera till FDA eventuella negativa händelser, inklusive 
dödsfall eller allvarliga skador som kan ha orsakats av, 
eller orsakades av, en medicinteknisk produkt samt fel 
på produkten som troligen skulle medföra eller bidra till 
dödsfall eller allvarlig skada om felet skulle inträffa igen.

Underlåtelse att följa tillämpliga regulatoriska krav kan 
leda till korrektiva åtgärder av FDA, vilket kan innefatta 

någon av följande sanktioner: varningsbrev; böter, 
förbudsföreläggande och vite; återkallning eller beslag-
tagande av våra produkter; verksamhetsbegränsningar, 
delvis upphävande eller total nedläggning av produktio-
nen; vägran att medge 510(k)-klarering eller PMA-
godkännande av nya produkter; tillbakadragande av 
510(k)-klarering eller PMA-godkännande; samt åtal.

För att säkerställa att företag följer de regulatoriska 
kraven omfattas tillverkarna av medicintekniska produk-
ter av övervakning och regelbundna, förannonserade 
och oannonserade inspektioner av FDA, och dessa 
inspektioner kan innefatta tillverkningsanläggningar hos 
underleverantörer.

Vårdreglering
I tillägg till FDA:s restriktioner gällande marknadsföring 
av läkemedelsprodukter, begränsar annan federal och 
statlig vårdlagstiftning affärsmodeller i branschen för 
medicintekniska produkter, vilket inkluderar men inte är 
begränsat till: de federala bedrägeri- och missbruksla-
garna, inkluderande den federala lagstiftningen för 
 anti-mutor och falska anspråk; federala dataskydds- och 
säkerhetslagar; och federal transparenslagstiftning 
 relaterat till betalningar och/eller överföringar av värde 
till läkare och andra vårdanställda och utbildningssjuk-
hus. Många stater har olika lagar och regler, vilka också 
kan variera från federal lagstigning, vilket kan komplicera 
insatser för efterlevnad. Till exempel kan stater ha 
lagstiftning mot mutor och falska anspråk som kan vara 
bredare i tillämpningen än liknande federala lagar och 
som kan vara tillämplig oavsett betalare. Dessutom kan 
statlig dataskyddslagstiftning som skyddar säkerheten av 
hälsodata variera och kan möjligen inte föregripas av 
federal lag. Därutöver har flera stater antagit lagar som 
kräver tillverkare av anordningar att, bl.a. etablera 
program för marknadsefterlevnad, periodvis lämna in 
rapporter till staten, och periodvis offentliggöra försälj-
nings- och marknadsföringsaktiviteter, och förhindra 
vissa andra försäljnings- och marknadsföringsmodeller.

Sett till den breda omfattningen av dessa lagar och 
begränsningen av tillgängliga lagstadgade undantag, är 
det möjligt att en del av Bolagets affärsaktiviteter, 
 speciellt försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter 
efter klartecken för marknadstillträde för IRRAflow i USA, 
kan bli föremål för legala och tvingande åtgärder. Om 
Bolagets verksamhet inte är i enlighet med någon av de 
federala och statliga lagarna i USA som beskrivits ovan, 
eller andra statliga regler, kan Bolaget bli föremål för 
betydande civilrättsliga, straffrättsliga och administrativa 
påföljder, inklusive men inte begränsat till, skadestånd, 
böter, fängelsestraff, exkludering från att delta i statliga 
hälsovårdsprogram, ytterligare rapporteringsskyldighe-
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ter och övervakning om Bolaget blir part till ett integri-
tetsavtal för företag eller annat avtal för att lösa ankla-
gelser om icke-efterlevnad med dessa lagar och 
inskränkningen eller rekonstruktionen av Bolagets 
verksamheter.

Bland federala och statliga grundare av policyer och 
betalare i USA, finns ett betydande intresse i att framhäva 
förändringar i sjukvårdssystemet med de fastställda 
målen att hålla tillbaka sjukvårdskostnader, förbättra 
kvalitet och/eller expandera tillgång till vård. I USA har 
industrin för medicintekniska produkter blivit avsevärt 
påverkat av större lagstiftningsinitiativ, inkluderande 
antagandet av the Patient Protection and Affordable 
Care Act (ACA). Det har förekommit utmaningar mot 
ACA vid domstol och kongressen i USA, och det kan 
komma ytterligare utmaningar och ändringar till ACA i 
framtiden, inkluderande upphävande och ersättning av 
vissa bestämmelser i ACA. Däremot återstår det att se 
exakt vad den nya lagstiftningen kommer erbjuda, när 
den blir gällande och vilken betydelse den kommer ha 

på tillgängligheten av vård och att hålla tillbaka eller 
sänka vårdkostnaderna. Om IRRAflow får FDA-klar-
tecken, kan ACA, liksom andra vårdreformer som kan 
upprättas i framtiden, resultera i strängare kriterier, och i 
ytterligare nedetgående tryck på kostnadsersättningen 
för förfaranden som använder IRRAflow och priset Bola-
get kan komma att få för styrenheten. Därutöver har 
nyligen den statliga kontrollen över det förfarande där 
tillverkare sätter priser för deras kommersiella produkter 
höjts, vilket resulterat i utredningar i den amerikanska 
kongressen liksom föreslagna federala och statliga pris-
sättningslagar som kan påverka Bolagets verksamhet, 
finansiella ställning och resultat.

Information om Bolaget/anställda
IRRAS har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige och har 
också kontor i La Jolla, Kalifornien, USA och i 
Laichingen, Tyskland. Per Prospektets datum har IRRAS 
11 anställda, varav 5 kvinnor och 6 män. Dessutom har 
 Bolaget använts sig av flera konsulter, varav ett antal 
ägnar en betydande tid hos IRRAS. 
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Tabellerna i detta avsnitt innehåller en summering av IRRAS historiska finansiella information för varje 
period som presenteras. Avsnittet bör läsas tillsammans med avsnitten ”Operationell och finansiell 
översikt”, ”Kapitalstruktur och annan finansiell information”, ”Historisk finansiell information för 
perioden 1 januari till 30 september 2017” och ”Historisk finansiell information för åren 2016, 2015 och 
2014”.

Den finansiella informationen som presenteras i detta avsnitt har hämtats från IRRAS ej reviderade 
konsoliderade delårsrapport i sammandrag per och för niomånadersperioden som avslutades 30 
september 2017, IRRAS reviderade konsoliderade finansiella rapport per och för räkenskapsåret som 
avslutades den 31 december 2016 och IRRAS (Moderbolagets) reviderade finansiella rapporter per och 
för räkenskapsåren som avslutades den 31 december 2016, 2015 och 2014. IRRAS konsoliderade 
delårsrapport i sammandrag är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och årsredovis-
ningslagen, och översiktlig  granskad av IRRAS oberoende revisorer, som anges i deras rapport som 
återfinns därtill i avsnittet ”Historisk finansiell information”. De konsolideradefinansiella rapporterna för 
räkenskapsåret 2016 är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards, så som 
de antagits av EU (”IFRS”) och reviderad av IRRAS oberoende revisorer, som anges i deras revisors-
rapport som återfinns därtill i avsnittet ”Historisk finansiell information”. De finansiella rapporterna för 
Moderbolaget är upprättade i enlighet med årsredovisningslagen och RFR2 och reviderad av IRRAS 
oberoende  revisorer, som anges i deras revisorsrapport som återfinns därtill i avsnittet ”Historisk 
 finansiell  information”. Notera att den finansiella informationen från Moderbolagets reviderade finan-
siella rapporter för räkenskapsåret 2016, 2015 och 2014 har inkluderats för att möjliggöra jämförelse 
 eftersom IRRAS-koncernen bildades 2016 genom etablering av IRRAS GmbH och IRRAS USA Inc som 
är helägda av Moderbolaget (tillsammans ”Koncernen”). Redovisningsprinciperna i Moderbolaget 
överensstämmer i allt väsentligt med Koncerns redovisningsprinciper. Siffror som presenteras i detta 
avsnitt kan ha rundats upp eller ner i vissa fall, vilket betyder att totalen i tabellerna inte  nödvändigtvis 
är exakta.

UTVALD HISTORISK 
FINANSIELL INFORMATION
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RAPPORT ÖVER RESULTAT

Koncernen1) Koncernen2) Moderbolaget3)

Belopp i TSEK (om inte annat anges)
Jan–sep 

2017
Jan–sep 

2016 2016 2016 2015 2014

Nettoomsättning 11 304 – – – – –

Kostnader för sålda varor –3 616 – – – – –

Bruttoresultat 7 688 – – – – –

Övriga rörelseintäkter 490 201 239 239 465 934

Försäljningskostnader –10 653 –5 730 –9 136 –4 270 –2 040 –555

Administrationskostnader –28 955 –12 628 –17 935 –17 394 –5 054 –5 575

Forsknings– och utvecklingskostnader –6 327 –2 169 –3 335 –2 722 –4 322 –2 865

Övriga rörelsekostnader - –441 –662 –662 –123 –12

Rörelseresultat –37 756 –20 767 –30 828 –24 808 –11 074 –8 073

Finansnetto 104 –774 –1 070 –783 –1 787 21

Resultat före skatt –37 653 –21 541 –31 898 –25 591 –12 861 –8 052

Skatt – – – – – –

Periodens resultat –37 653 –21 541 –31 898 –25 591 –12 861 –8 052

Periodens resultat per aktie före och 
efter utspädning (SEK) –2,19 –1,51 –2,12 –1,70 –1,09 –0,68
1) Hämtade från IRRAS ej reviderade konsoliderade delårsrapport i sammandrag per och för niomånadersperioden som avslutades 30 september 2017. Se avsnittet ”Historisk 

finansiell  information”.
2) Hämtade från IRRAS reviderade konsoliderade finansiella rapporter per och för räkenskapsåret som avslutades 31 december 2016. Se avsnittet ”Historisk finansiell information”.
3) Hämtade från IRRAS reviderade finansiella rapporter per och för räkenskapsåren som avslutades 31 december 2016, 31 december 2015 och 31 december 2014. Se avsnittet 

”Historisk finansiell information”.”

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Koncernen1) Koncernen2) Moderbolaget3)

Belopp i TSEK
Jan–sep 

2017
Jan–sep 

2016 2016 2016 2015 2014

Periodens resultat –37 653 –21 541 –31 898 –25 591 –12 861 –8 052

Övrigt totalresultat för perioden:

Poster som kan komma att redovisas 
över resultaträkningen

Periodens omräkningsdifferenser vid 
omräkning av utländska verksamheter –727 –61 392 – – –

Övrigt totalresultat för perioden, 
netto efter skatt –727 –61 392 – – –

Summa totalresultat för perioden –38 379 –21 602 –31 506 –25 591 –12 861 –8 052

1) Hämtade från IRRAS ej reviderade konsoliderade delårsrapport i sammandrag per och för niomånadersperioden som avslutades 30 september 2017. Se avsnittet ”Historisk 
finansiell information”.

2) Hämtade från IRRAS reviderade konsoliderade finansiella rapporter per och för räkenskapsåret som avslutades 31 december 2016. Se avsnittet ”Historisk finansiell information”.
3) Hämtade från IRRAS reviderade finansiella rapporter per och för räkenskapsåren som avslutades 31 december 2016, 31 december 2015 och 31 december 2014. Se avsnittet 

”Historisk finansiell information”.
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UTVALD HISTORISK FINANSIELL INFORMATION

RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING

Koncernen1) Koncernen2) Moderbolaget3)

Belopp i TSEK 30 sep 2017 30 sep 2016 31 dec 2016 31 dec 2016 31 dec 2015 31 dec 2014

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utveckling 32 464 16 906 24 033 24 033 9 016 3 667

Patent 2 611 2 927 2 847 2 847 3 164 3 480

Materiella anläggningstillgångar 228 17 16 – – –

Andelar i koncernföretag – – – 11 193 – –

Fordringar hos koncernföretag – – – 4 082 – –

Summa anläggningstillgångar 35 304 19 850 26 897 42 156 12 180 7 147

Omsättningstillgångar

Varulager 5 057 – – – – –

Fordringar hos koncernföretag – – – 563 – –

Övriga fordringar 9 725 579 489 454 359 627

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 219 67 60 60 – –

Likvida medel 28 516 81 669 70 814 60 460 18 408 6 777

Summa omsättningstillgångar 43 516 82 316 71 363 61 537 18 767 7 404

SUMMA TILLGÅNGAR 78 820 102 166 98 260 103 693 30 947 14 550

EGET KAPITAL

Aktiekapital 517 86 86 86 59 59

Fond för utvecklingsutgifter – – – 15 017 – –

Övrigt tillskjutet kapital 175 780 176 211 176 211 – – –

Överkursfond – – – 142 635 27 164 27 164

Reserver –335 –61 392 – – –

Balanserat resultat inklusive årets 
resultat –104 515 –74 755 –81 575 – – –

Balanserat resultat – – – –31 117 –14 233 –6 181

Årets resultat – – – –25 591 –12 861 –8 052

Summa eget kapital 71 448 101 481 95 115 101 030 129 12 990
 
SKULDER

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 3 828 261 2 485 2 206 1 161 1 021

Övriga skulder 222 199 191 – – –

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 3 322 225 469 457 151 539

Konvertibelt lån – – – – 29 505 –

Summa kortfristiga skulder 7 372 685 3 145 2 663 30 817 1 561

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 78 820 102 166 98 260 103 693 30 947 14 550

1) Hämtade från IRRAS ej reviderade konsoliderade delårsrapport i sammandrag per och för niomånadersperioden som avslutades 30 september 2017. Se avsnittet ”Historisk 
finansiell information”.

2) Hämtade från IRRAS reviderade konsoliderade finansiella rapporter per och för räkenskapsåret som avslutades 31 december 2016. Se avsnittet ”Historisk finansiell information”.
3) Hämtade från IRRAS reviderade finansiella rapporter per och för räkenskapsåren som avslutades 31 december 2016, 31 december 2015 och 31 december 2014. Se avsnittet 

”Historisk finansiell information”.
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UTVALD HISTORISK FINANSIELL INFORMATION

RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN

Koncernen1) Koncernen2) Moderbolaget3)

Belopp i TSEK
Jan–sep 

2017
Jan–sep 

2016 2016 2016 2015 2014

Kassaflöde från den löpande  verksamheten

Rörelseresultat –37 756 –20 767 –30 828 –24 808 –11 074 –8 073

Justering för icke kassaflödespåverkande poster

– Avskrivningar 1 874 238 318 316 316 316

– Incitamentsprogram 14 712 7 456 10 993 8 438 – –

Erhållen ränta – 23 1 1 1 21

Erlagd ränta –1 19 –4 –4 0 0

Ökning/minskning varulager –5 057 – – – – –

Ökning/minskning rörelsefordringar –9 395 –288 –189 –704 268 –368

Ökning/minskning rörelseskulder 4 335 –711 1 517 1 351 –249 614

Kassaflöde från den löpande  
 verksamheten –31 289  –14 029 –18 192 –15 409 –10 737 –7 490

Kassaflöde från investerings verksamheten

Investeringar i dotterföretag – – – –8 638 – –

Investeringar i immateriella 
 anläggningstillgångar –10 062 –7 890 –15 017 –15 017 –5 350 –3 667

Investeringar i materiella 
 anläggningstillgångar –219 –18 –18 – – –

Förändring finansiella 
 anläggningstillgångar – – – –4 082 – –

Kassaflöde från investerings-
verksamheten –10 282 –7 908 –15 035 –27 737 –5 350 –3 667

Kassaflöde från finansierings verksamheten

Nyemission – 85 198 85 198 85 198 – 9 193

Konvertibelt lån – - – – 27 718 –

Kassaflöde från finansierings-
verksamheten – 85 198 85 198 85 198 27 718 9 193

Periodens kassaflöde –41 570 63 261 51 971 42 052 11 631 –1 964

Likvida medel vid periodens början 70 814 18 408 18 408 18 408 6 777 8 741

Kursdifferens i likvida medel –728 - 435 – – –

Likvida medel vid periodens slut 28 516 81 669 70 814 60 460 18 408 6 777

1) Hämtade från IRRAS ej reviderade konsoliderade delårsrapport i sammandrag per och för niomånadersperioden som avslutades 30 september 2017. Se avsnittet ”Historisk 
finansiell information”.

2) Hämtade från IRRAS reviderade konsoliderade finansiella rapporter per och för räkenskapsåret som avslutades 31 december 2016. Se avsnittet ”Historisk finansiell information”.
3) Hämtade från IRRAS reviderade finansiella rapporter per och för räkenskapsåren som avslutades 31 december 2016, 31 december 2015 och 31 december 2014. Se avsnittet 

”Historisk finansiell information”.

NYCKELTAL

Koncernen Koncernen Moderbolaget

Jan-Sep 
2017

Jan-Sep 
2016 2016 2016 2015 2014

Nettoomsättning, MSEK 11,3 – – – – –

Omsättningsökning, %1) – – – – – –

Bruttomarginal, %1) 68,1 – – – – –

EBITDA, MSEK1) –35,9 –20,5 –30,5 –24,5 –10,8 –7,8

EBITDA-marginal, % – – – – – –

EBIT (rörelseresultat), MSEK –37,8 –20,8 –30,8 –24,8 –11,1 –8,1

EBIT-marginal, %1) – – – – – –

Soliditet, %1) 90,6% 99,3% 96,8% 97,4% 0,4% 89,3%

Antal heltidsanställda1),2) 17 14 14 2 8 7

1) Alternativt nyckeltal, ej definierat enligt IFRS. 
2) Nyckeltalet för Koncernen är beräknat enligt 2 anställda och 19 konsulter i jan–sep 2017, 2 anställda och 14 konsulter år 2016 och endast konsulter i jan–sep 2016 och hela år 

2016, 2015, 2014 i Moderbolaget.
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DEFINITIONER AV ALTERNATIVA NYCKELTAL

Nyckeltal Definition Anledning till användning

Omsättningsökning, % Skillnaden i nettoomsättning mellan perioder i 
förhållande till nettoomsättning för samma 
period föregående år

Ledningen använder detta nyckeltal för att följa 
verksamhetens försäljningsprestationer

Bruttomarginal, % Nettoomsättning minskat med kostnad för 
sålda varor i relation till nettoomsättningen 
under perioden

Ledningen använder detta nyckeltal för att följa 
resultatet i förhållande till nettoomsättningen, 
vilket indikerar marginalen för att täcka andra 
kostnader samt vinstmarginal

EBITDA Rörelseresultat före av-och nedskrivningar EBITDA är ett alternativt nyckeltal som visar 
en övergripande bild av resultatet som har 
 genererats i den löpande verksamheten

EBITDA-marginal, % Rörelseresultat före av-och nedskrivningar i 
relation till nettoomsättningen under perioden

Detta nyckeltal används för analys av 
 värde skapande

EBIT-marginal, % Rörelseresultat i förhållande till netto-
omsättningen under perioden

Detta nyckeltal används för analys av värde-
skapande från den operativa verksamheten

Soliditet, % Eget kapital i förhållande till balans-
omslutningen vid balansdagen

Ledningen använder detta nyckeltal som en 
indikation på den finansiella stabiliteten i Bolaget

Antal heltidsanställda (FTEs) En FTE är 2 080 arbetstimmar per år och 
 beräknas utifrån timmar från både konsulter 
och anställda

Ledningen använder detta nyckeltal för att följa 
kostnader i förhållande till heltidsanställda

HÄRLEDNINGSTABELL FÖR ALTERNATIVA NYCKELTAL
Nedanstående tabell innehåller härledning för det alternativa nyckeltalet EBITDA och visar de olika komponenterna 
som nyckeltalet består av. 

Koncernen Koncernen Moderbolaget

MSEK
Jan–sep 

2017
Jan–sep 

2016 2016 2016 2015 2014

EBIT1) –37,8 –20,8 –30,8 –24,8 –11,1 –8,1

Av-och nedskrivningar 1,9 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

EBITDA –35,9 –20,5 –30,5 –24,5 –10,8 –7,8
1) Rörelseresultat
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Den information som presenteras nedan syftar till att underlätta förståelsen för och utvärderingen av 
trender och förändringar i Bolagets operationella resultat och finansiella ställning och bör läsas till-
sammans med avsnitten ”Utvald historisk finansiell information”, ”Kapitalstruktur och annan finansiell 
information”, ”Historisk finansiell information för perioden 1 januari till 30 september 2017” och 
 ”Historisk finansiell information för åren 2016, 2015 och 2014”. Läsaren ombeds notera att historiskt 
resultat inte nödvändigtvis ger en indikation på framtida resultat.

Den finansiella informationen som presenteras i detta avsnitt har hämtats från IRRAS ej reviderade 
konsoliderade delårsrapport i sammandrag per och för niomånadersperioden som avslutades 30 
september 2017, IRRAS reviderade konsoliderade finansiella rapporter per och för räkenskapsåret som 
avslutades den 31 december 2016 och Moderbolagets reviderade finansiella rapporter per och för 
räkenskapsåren som avslutades den 31 december 2016, 2015 och 2014. De konsoliderade finansiella 
rapporterna för räkenskapsåret 2016 är upprättade i enlighet med International Financial Reporting 
 Standards (”IFRS”), så som de antagits av EU och är reviderad av IRRAS oberoende revisorer, som anges 
i deras revisorsrapport som återfinns därtill i avsnittet ”Historisk finansiell information”. De finansiella 
rapporterna för Moderbolaget är upprättade i enlighet med årsredovisningslagen och RFR2 och revi-
derade av IRRAS oberoende revisorer, som anges i deras revisorsrapport som återfinns därtill i avsnit-
tet ”Historisk finansiell information”. Notera att den finansiella informationen från Moderbolagets revi-
derade finansiella rapporter för räkenskapsåren 2016, 2015 och 2014 har inkluderats för att möjliggöra 
jämförelse eftersom IRRAS-koncernen bildades 2016 genom etablering av IRRAS GmbH och IRRAS 
USA, Inc. som är helägda dotterbolag till Moderbolaget (tillsammans ”Koncernen”). Redovisningsprin-
ciperna i Moderbolaget överensstämmer i allt väsentligt med Koncernens redovisningsprinciper.

Informationen nedan innehåller framåtblickande uttalanden. Alla framåtblickande uttalanden omfat-
tas av diverse risker och osäkerheter, däribland men inte begränsat till, de som beskrivs i avsnittet 
”Riskfaktorer”. Bolagets verkliga resultat kan skilja sig väsentligt från de som förutspås i dessa framåt-
blickande uttalanden på grund av många olika faktorer. För ytterligare information om framåtblick-
ande uttalanden, vänligen se avsnittet ”Viktig information – framåtblickande uttalanden” på insidan av 
Prospektet.

OPERATIONELL OCH FINANSIELL ÖVERSIKT

INTRODUKTION
IRRAS är ett kommersiellt medicintekniskt bolag som för 
närvarande inriktar sig på design, utveckling och 
kommersialisering av innovativa lösningar för olika typer 
av hjärnsjukdomar med målet att dramatiskt förbättra 
resultatet för patienter, minska den tid patienten behö-
ver tillbringa på både intensivvårdsavdelningar och vård-
avdelningar, och ge sjukhus och vårdgivare betydande 
hälsoekonomiska fördelar. Bolagets initiala produktfokus 
ligger på en intrakraniell vätskehanteringslösning som 
nyttjar den egenutvecklade plattformstekniken 
IRRAflow. IRRAflow är ett CE-märkt, helt integrerat slutet 
medicintekniskt system.

IRRAflow marknadsförs och säljs i form av två separata 
men relaterade produkter: styrenheten, som är en kapi-
talinvestering för sjukhusen, och förbrukningsartiklar 
(kassett och kateter) som används under en operation 
med IRRAflow.

IRRAflow används för närvarade vid behandling av 
hemorragisk stroke och kronisk subdural hematom. 
IRRAS inledde en kommersiell lansering av IRRAflow i 
Tyskland i maj 2017 genom etablering av en egen 
 försäljnings- och marknadsföringsorganisation. IRRAS 
har sedan dess påbörjat en lansering utanför Tyskland 
genom att kontraktera 21 återförsäljare i 42 länder.

I juni 2017 lämnade Bolaget in en ansökan om 510(k) 
godkännande för IRRAflow för ICP-övervakning och 
CSF-dränering till amerikanska Food and Drug Adminis-
tration (FDA) och förväntar sig att få ett slutligt svar från 
FDA under första kvartalet 2018. Lansering av IRRAflow i 
USA är beräknad att ske vid tidpunkten för FDA-god-
kännande.

Tillverkning av de olika delarna av IRRAflow- systemet 
görs av tre olika underleverantörer i  Kalifornien, USA.
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FAKTORER SOM PÅVERKAR VERKSAMHETENS 
RESULTAT 
Allmänna marknadsförhållanden
Efterfrågan och prissättningen av Bolagets produkter 
påverkas av politiska faktorer och det allmänna ekono-
miska klimatet. En konjunkturnedgång kan påverka 
marknaderna för IRRAflow i den mån att sjukhus, 
myndigheter och andra kunder i allmänhet minskar sina 
kostnader och således minskar inköpen av medicintek-
niska produkter, vilket inkluderar IRRAflow. I detta 
avseende är tillgången till adekvata ersättningssystem i 
de länder där IRRAflow marknadsförs en viktig faktor. 
Det finns olika typer av ersättningssystem som används i 
de olika länderna där IRRAflow marknadsförs eller 
kommer att marknadsföras. I ett försök att förena målen 
för sjukhuschefer, patienter och skattebetalare har 
beslutsfattare i ett flertal länder infört ersättningssystem 
för diagnos relaterade grupper (DRG), och per den 
30 september 2017 har IRRAflow godkänts för ersättning 
enligt DRG-systemet för behandling av patienter i totalt 
14 länder i EU. Därutöver förväntar sig Bolaget att 
IRRAflow faller under befintliga DRG-koder i de flesta, 
om inte alla, av de återstående EU-ländernas ersätt-
ningssystem samt i USA om FDA-godkännande erhålls. 
Styrenheten faller dock utanför omfattningen av dessa 
DRG relaterade ersättningsprogram och är därför en 
kapitalinvestering för sjukhusen. Detta kan utgöra en 
mer direkt exponering för det allmänna ekonomiska 
klimatet och sjukhusets vilja att investera i medicinsk 
utrustning. Å andra sidan kan en konjunkturnedgång 
vara något IRRAS kan dra nytta av eftersom det kan leda 
till att sjukhus, myndigheter och andra kunder måste 
minska sina kostnader och därför väljer att använda sig 
av IRRAflow eftersom produkten visat betydande hälso-
ekonomiska fördelar i form av kortare behandlingstid 
jämfört med andra behandlingsformer. 

Försäljningsvolym, mix och prissättning 
Bolagets försäljning och lönsamhet är beroende av 
försäljningen av antalet styrenheten och engångsartiklar. 
Försäljningsvolymen av främst styrenheten är beroende 
av Bolagets förmåga att, antingen direkt eller indirekt 
genom återförsäljare, visa kliniska och ekonomiska bevis 
och därigenom övertyga sjukhus, politiker och andra 
kunder att investera i en basenhet. 

Även om försäljningsvolymerna över tid förväntas inklu-
dera beställningar för att ersätta en befintlig styrenhet, 
förväntas en majoritet av Bolagets framtida försäljning 
genereras från försäljningen av förbrukningsartiklar. 
Försäljningen av förbrukningsartiklar drivs av antalet 
behandlingar som utförts med styrenheten, och därmed 
upptaget av IRRAflow av sjukhus, läkare och patienter. 

Prisnivån för Bolagets produkter varierar mellan länder 
och försäljningskanal (direkt eller indirekt via återförsäl-
jare). Prisnivån för IRRAflow är beroende av det ersätt-
ningssystem som råder på den specifika marknaden. 
I exempelvis Tyskland säljs styrenheten för 25 000 EUR 
och förbrukningsartiklar kostar drygt 4 000 EUR, medan 
ersättningen för hela behandlingen är 36 700 EUR 
respektive 8 000 EUR. 

I de övriga EU-länderna, som adresseras via återförsäl-
jare, är det genomsnittliga priset 20 000 EUR för en 
basenhet och 2 400 EUR för förbrukningsartiklarna, 
medan den genomsnittliga ersättningen för behand-
lingen är 29 900 EUR. Det pris som betalas av återförsäl-
jare varierar beroende på produkt, marknad och avtal, 
från 40 till 80 procent av priset som Bolaget kan debitera 
en kund vid direktförsäljning i Tyskland.

Mot bakgrund av ovanstående påverkas den rapporte-
rade nettoomsättningen av den geografiska försäljnings-
fördelningen och försäljningsmixen av styrenheter och 
förbrukningsartiklar. Därutöver kommer den rapporte-
rade nettoomsättningen initialt att huvud sakligen bestå 
av intäkter från försäljningen av styrenheter.

Kommersialisering och geografisk expansion
IRRAS bedriver för närvarande direktförsäljning i 
 Tyskland och planerar att använda samma strategi när 
Bolaget ska etablera sig på den amerikanska marknaden, 
efter att FDA-godkännande erhållits, vilket förväntas ske 
under första kvartalet 2018. Den amerikanska försälj-
ningsorganisationen kommer att etableras efter det 
förväntade godkännandet av FDA och planeras bestå av 
mellan 25–40 heltidsanställda, och cirka 20 av dessa 
förväntas vara på plats i slutet av 2018. Bolagets förmåga 
att framgångsrikt bygga upp en amerikansk organisation 
och ett eventuellt mottagande av FDA-godkännande 
kommer att ha en betydande inverkan på Bolagets lång-
siktiga intjäningspotential. Förutom att bygga upp den 
amerikanska organisationen planerar Bolaget för rekry-
tering av ytterligare fyra säljare och två personer för att 
utbilda sjukhusen till den tyska försäljningsorganisatio-
nen före slutet av andra kvartalet 2018.

Återförsäljare kommer för närvarande att anlitas på 
övriga marknader. För närvarande har Bolaget tecknat 
kommersiella avtal för IRRAflow i 42 länder. Dessa 
42 länder innefattar länder där processen för myndig-
hetsgodkännande är pågående, till exempel i Kina. 
Redan tecknade avtal kommer göra det möjligt för en 
snabb lansering av IRRAflow efter myndigheternas 
godkännande. Den kommersiella framgången i markna-
derna där återförsäljare används är beroende av återför-
säljarnas förmåga att framgångsrikt skapa efterfrågan för 
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IRRAflow men också på IRRAS förmåga att träna, stödja 
och driva återförsäljarna. 

Balans mellan rörliga och fasta kostnader
Kostnader för anställda och heltidskonsulter är fasta, men 
dessa anställningar kan avslutas efter en uppsägningstid 
som varierar från två veckor till tre månader beroende på 
land och typ av kontrakt. Per den 30 september 2017 
hade Bolaget 9 anställda och 11 långtidskonsulter.

Avskrivningar på aktiverade FoU-kostnader sker linjärt 
över avskrivningsperioden på fem till tio år. Få andra 
kostnader är fasta och verksamheten är mycket flexibel 
på grund av användningen av externa experter och part-
ners, som kontrakteras vid behov. Genom att samarbeta 
med lokala återförsäljare anser Bolaget att det kan 
upprätthålla en effektiv försäljningsorganisation samti-
digt som Bolaget får tillgång till nyckelmarknader utan-
för Tyskland och USA. Därutöver har Bolaget outsourcat 
tillverkningen av sina produkter och de enda kostna-
derna som är relaterade till produktion är rörliga kostna-
der för inköp av varor från leverantörer. Bolaget har inga 
åtaganden när det gäller minsta produktionsvolymer. 

Priser på varor och komponenter
Bolaget har outsourcat tillverkningen av sina produkter 
och varje beställning för basenheter och engångsartiklar 
görs för stora kvantiteter och baseras på den förväntade 
årliga efterfrågan för produkterna. Detta säkerställer bra 
priser på en fast nivå. För närvarande förhandlas priset 
för varje enskild order individuellt och fixeras sedan tills 
alla produkter under varje order levererats. Bolaget är 
fortfarande exponerat för risker från fluktuationer i 
komponentkostnader eftersom de kan variera på den 
globala marknaden på nya inköpsorders. Bolaget har 
generellt sett kunnat få lägre priser på större inköpsvoly-
mer och när Bolaget växer och försäljningsvolymerna 
ökar, räknar Bolaget med att kostnaderna för sålda varor 
kommer att minska på grund av skalfördelar och auto-
mation av produktionen. Från och med 2018 räknar 
Bolaget med att kunna ingå långfristiga kontrakt med 
sina leverantörer som inkluderar fasta priser och prog-
noser för produktionen av varor.

Kostnaden för sålda varor beräknas som den direkta 
kostnaden för inköp av produkter från IRRAS produk-
tionspartner plus avskrivningar på aktiverade 
FoU-kostnader. 

Försäljningskostnader
De huvudsakliga komponenterna i Bolagets marknads-
förings och distributionskostnader innefattar personal-
kostnader (4 anställda per den 30 september 2017) samt 
kostnader för affärsutveckling, resor, utbildning och 
övriga kostnader. 

Under de tre senaste åren har försäljningskostnadernas 
andel av de totala rörelsekostnaderna ökat väsentligt. Detta 
beror främst på den utökade försäljnings- och marknads-
föringssatsningen som gjordes under 2016 i och med 
förberedelser för lanseringen av IRRAflow och förberedel-
serna inför kommersialiseringen av IRRAflow under 2015.

Under de kommande tre åren förväntas försäljnings-
kostnaderna först öka betydligt i samband med att 
direktförsäljningsverksamheten utökas i Tyskland och i 
USA. Därefter förväntas försäljningskostnaderna hålla sig 
på en relativt stabil andel av de totala rörelsekostna-
derna. IRRAS bedömer för närvarande att 25–40 heltids-
anställda kommer att vara tillräckligt för att täcka den 
amerikanska marknaden. För att stärka den tyska organi-
sationen räknar Bolaget med att fyra nya säljare och två 
utbildningsanställda ska rekryteras före utgången av 
andra kvartalet 2018. 

Administrationskostnader
Bolagets administrationskostnader består främst av 
löner och andra kostnader för personal i chefsposition 
samt finans- och kvalitetsfunktioner. Lokalhyror och 
avskrivningar på andra tillgångar än aktiverade FoU-
kostnader är också inkluderade i administrationskostna-
derna. Administrationskostnaderna innefattar även i 
enlighet med IFRS kostnaderna för Bolagets 
 incitamentsprogram för anställda inom dessa funktioner.

Administrationskostnaderna har ökat i linje med de 
ökade satsningarna på kommersialisering av IRRAflow 
och uppbyggnaden av en administrativ organisation. 
Den fortsatta expansionen av Bolagets verksamhet 
förväntas medföra en ökning av Bolagets administra-
tions kostnader.

Bolaget följer IFRS-regler rörande aktivering av FoU-
kostnader. Det betyder att FoU-kostnader aktiveras när 
utvecklingsprojektet startar och slutar att aktiveras när 
produkten lanseras.

Forsknings- och utvecklingskostnader
Bolagets FoU-kostnader relaterar till utveckling av 
IRRAflow till dess nuvarande version. Detta innefattar 
även ersättning till konsulter som arbetat med projektet. 
FoU-kostnaderna inkluderar även underhåll och över-
vakning av Bolagets patentportfölj, kostnader för juridisk 
rådgivning och tillhörande ansvars- och 
underhållsavgifter.

Bolaget räknar med att de totala FoU-kostnaderna 
kommer att öka under 2018 och öka väsentligt under 
2019 och 2020 när Bolaget utvecklar de nya applikatio-
nerna till IRRAflow-plattformen. Den förväntade 
ökningen av FoU-kostnaderna kommer i första hand 
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innefatta högre personalkostnader, regulatoriska kost-
nader och kostnader relaterade till olika kliniska utveck-
lingsprogram som anses nödvändigt av olika 
tillsynsmyndigheter.

De totala kostnaderna för att fullfölja Bolagets utveckling 
av de nya applikationerna på IRRAflow-plattformen 
beror på en rad faktorer, inklusive men inte begränsade 
till Bolagets förmåga att vidareutveckla projekt enligt 
plan och få nödvändiga godkännanden från relevanta 
myndigheter. De beräknade utgifterna för projekten kan 
fördelas ojämnt över tid, och de faktiska kostnaderna 
kan komma att överstiga de beräknade. Det är inte 
ovanligt att utvecklingsprojekt drabbas av förseningar 
och att budgetar överskrids.

Bolaget följer IFRS-regler rörande aktivering av FoU-
kostnader. Det betyder att FoU-kostnader aktiveras när 
utvecklingsprojektet startar och slutar att aktiveras när 
produkten lanseras.

Incitamentsprogram
IRRAS har för närvarande fem aktierelaterade incita-
mentsprogram för ledande befattningshavare, styrelse-
ledamöter och nyckelkonsulter (för ytterligare informa-
tion hänvisas till rubriken ”Aktierelaterade incitaments-
program” i avsnittet ”Aktiekapital och ägarförhållanden”). 
Dessa incitamentsprogram har en direkt inverkan på 
Bolagets operativa resultat då de redovisas som perso-
nalkostnader i resultaträkningen under den funktion där 
den aktuella medarbetaren är organiserad.

Aktierättsprogrammet för VD ger honom rätt till två 
procent av Bolagets utestående aktier vid tidpunkten för 
510(k)-godkännandet från amerikanska Läkemedelsver-
ket FDA samt en procent av Bolagets utestående aktier 
efter en framgångsrik börsintroduktion. En framgångsrik 
börsintroduktion definieras som en fullföljd emission. 
Om samtliga mål för VD:s incitamentsprogram uppnås 
under fjärde kvartalet 2017 respektive första kvartalet 
2018, förväntas effekten på det operativa resultatet av 
den aktierelaterade bonusen vara 2,9 MSEK under fjärde 
kvartalet 2017 och 2,4 MSEK under första kvartalet 2018.

Övriga anställda har sedvanliga bonusprogram enligt 
deras anställningsavtal och dessa uppkommer månatli-
gen och justeras i betalningsmånaden om arbetstagaren 
inte når sitt fulla målbonus.

Skatter
IRRAS har gått med förlust sedan Bolaget bildades. 
Dessa förluster har genererat skattemässiga underskott, 
vilka uppgick per den 31 december 2016 till cirka 78 

MSEK. Det är dock osäkert när i tiden underskotts-
avdragen kommer att kunna utnyttjas för avräkning mot 
beskattningsbara vinster. Uppskjuten skattefordran 
hänförlig till underskottsavdragen upptas därför inte till 
något värde i Koncernens rapport över finansiell ställ-
ning. Som framgår av avsnittet ”Riskfaktorer” kan IRRAS 
möjligheter att använda underskottsavdragen påverkas 
av vissa gällande begränsningsregler samt eventuella 
framtida förändringar i tillämplig skattelagstiftning.

Valutafluktuationer
Bolaget presenterar sitt bokslut i SEK och SEK är 
 Gruppens rapportvaluta. Huvuddelen av Bolagets 
 nuvarande samt framtida intäkter och kostnader 
kommer dock att vara i EUR och USD. Beroende på hur 
dessa valutor utvecklas i förhållande till varandra kan det 
ha en positiv eller negativ inverkan på Bolagets resultat. 
I enlighet med Bolagets policy för finansiell risk kan 
Bolaget välja att säkra för valutarisker. Ingen säkring görs 
för närvarande.

Rörelsesegment
IRRAS verksamhet är i nuläget inriktad på forskning och 
utveckling inom ett produktområde, IRRAflow, varför 
ledningen beslutat att följa verksamheten som en 
rapporterande enhet. Bolaget har tillsvidare därför enbart 
ett segment som i sin helhet återspeglas i koncernens 
finansiella rapporter. Högsta verkställande beslutsfattare 
bedöms vara den verkställande direktören och styrelsen. 

JÄMFÖRELSE MELLAN PERIODERNA 
1 JANUARI–30 SEPTEMBER 2017 OCH 
1 JANUARI–30 SEPTEMBER 2016
Nettoomsättning
Nettosättningen ökade med 11,3 MSEK, från 0,0 MSEK 
under perioden januari till september 2016 till 11,3 MSEK 
under samma period 2017. Bolagets initiala försäljning är 
hänförlig till den fullskaliga kommersiella lanseringen av 
IRRAflow vilken påbörjades i maj 2017. Sedan lanse-
ringen har totalt 9 sjukhus i Tyskland köpt IRRAflow. 

Kostnad sålda varor
Kostnad sålda varor ökade med 3,6 MSEK, från 0,0 MSEK 
under perioden januari till september 2016 till 3,6 MSEK 
under samma period 2017. Kostnaden är hänförlig till till-
verkningskostnaden för de produkter som började säljas 
under 2017.

Bruttovinst
Bruttovinsten ökade med 7,7 MSEK, från 0,0 MSEK under 
perioden januari till september 2016 till 7,7 MSEK under 
samma period 2017. Ökningen var primärt hänförlig till 
försäljningen i Tyskland.
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Försäljningskostnader
Kostnaderna för försäljning och marknadsföring ökade 
med 5,0 MSEK, från 5,7 MSEK under perioden januari till 
september 2016 till 10,7 MSEK under samma period 
2017. Ökningen var primärt hänförlig till lanseringen i 
Tyskland. 

Administrationskostnader
Administrationskostnaderna ökade med 16,4 MSEK, från 
12,6 MSEK under perioden januari till september 2016 till 
29,0 MSEK under samma period 2017. Ökningen var 
primärt hänförlig till utökning av administrativ personal 
och ekonomifunktioner för att stödja utvecklingen och 
lanseringen av IRRAflow samt VD:s aktierättsprogram.

Forsknings- och utvecklingskostnader
Forsknings- och utvecklingskostnader ökade med 
4,1 MSEK, från 2,2 MSEK under perioden januari till 
september 2016 till 6,3 MSEK under perioden januari till 
september 2017. Forsknings- och utvecklingskostnader 
om ytterligare 7,9 MSEK aktiverades under perioden 
januari till september 2016, jämfört med 10,0 MSEK 
under perioden januari till september 2017.

Övriga rörelseintäkter och kostnader
Övriga rörelseintäkter ökade med 0,3 MSEK från 0,2 
MSEK under perioden januari till september 2016 till 0,5 
MSEK under samma period 2017. Övriga rörelsekostna-
der minskade med 0,4 MSEK, från –0,4 MSEK under 
perioden januari till september 2016 till 0 MSEK under 
samma period 2017. Förändringarna var primärt hänför-
liga till valutakurseffekter och periodjusteringar av 
valutakurseffekter.

Rörelseresultat
IRRAS rörelseförlust ökade med 17,0 MSEK, från 
–20,8 MSEK under perioden januari till september 2016 
till –37,8 MSEK under samma period 2017. Den ökade 
rörelse förlusten var primärt hänförlig till de förändringar 
som beskrivs under rubrikerna ovan.

Resultat från finansiella poster
Finansnettot ökade med 0,9 MSEK, från –0,8 MSEK 
under perioden januari till september 2016 till 0,1 MSEK 
under samma period 2017.

Periodens resultat
IRRAS förlust före skatt ökade med 16,2 MSEK, från 
–21,5 MSEK under perioden januari till september 2016 
till –37,7 MSEK under samma period 2017. Ökningen var 
primärt hänförlig till de förändringar som beskrivs under 
”Rörelseresultat” och ”Resultat från finansiella poster”. 
Ingen skatt betalades inom Koncernen varken under 

perioden januari till september 2017 eller under 
perioden januari till september 2016.

Kassaflöde
Bolagets kassaflöde från den löpande verksamheten 
minskade med 17,3 MSEK, från –14,0 MSEK under 
perioden januari till september 2016 till –31,3 MSEK 
under samma period 2017. Minskningen är primärt 
hänförlig till kostnader för produktion och utveckling av 
IRRAflow samt kostnader för personal och externa 
konsulter.

Balanserade utgifter för utveckling
De balanserade utgifterna för utveckling per den 
30 september 2016 uppgick till 16,9 MSEK, en ökning 
med netto 7,9 MSEK under perioden januari till septem-
ber 2016. Per den 30 september 2017 uppgick de balan-
serade utgifterna för utveckling till 32,5 MSEK, en ökning 
netto med 8,5 MSEK under perioden januari till septem-
ber 2017. Ökningarna var hänförliga till utvecklingen av 
IRRAflow. 

Likviditet och finansiell ställning
Den 30 september 2017 uppgick det egna kapitalet till 
71,4 MSEK, jämfört med 101,5 MSEK den 30 september 
2016. Minskningen om 30,1 MSEK var primärt hänförlig 
till periodens förlust.

Den 30 september 2017 uppgick IRRAS kassa och 
 banktillgångar till 28,5 MSEK, jämfört med 81,7 MSEK 
den 30 september 2016. 

JÄMFÖRELSE MELLAN PERIODERNA 
1 JANUARI–31 DECEMBER 2016 OCH 
1 JANUARI–31 DECEMBER 2015
Då de amerikanska och tyska dotterbolagen grundades i 
juli 2016 så har konsoliderad finansiell information 
presenterats för 2016. Summorna för 2015 baseras på 
enbart moderbolaget och används som jämförelsesiffror 
i den följande sektionen. Redovisningsprinciperna i 
Moderbolaget överensstämmer i allt väsentligt med 
Koncernens redovisningsprinciper.

Nettoomsättning
IRRAS hade ingen försäljning 2016 eller 2015.

Försäljningskostnader
Kostnaderna för försäljning och marknadsföring ökade 
med 7,1 MSEK, från 2,0 MSEK 2015 till 9,1 MSEK 2016. Det 
inledande arbetet 2016 fokuserade på att etablera en 
närvaro på marknaden och bra relationer med viktiga 
opinionsledare. Det gjordes med stöd av konsulter och 
den första IRRAS-representanten i Tyskland. 2016 
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 rekryterades de två första anställda inom områdena 
försäljning och utbildning. Försäljningskostnaderna 
ökade betydligt, men det möjliggjorde också den 
snabba försäljningstillväxten 2017. 

Administrationskostnader
Administrationskostnaderna ökade med 12,9 MSEK, från 
5,1 MSEK 2015 till 17,9 MSEK 2016. Ökningen var primärt 
hänförlig till en ökning av personalen inom administra-
tion och finans för att främja fullföljandet av version 2.0 
av IRRAflow och den kommersiella lanseringen av 
produkten. Personalkostnaderna under 2016 innefattar 
kostnaderna för Bolagets incitamentsprogram för VD i 
enlighet med IFRS.

Forsknings- och utvecklingskostnader
Kostnaderna för forskning och utveckling ökade med 
1,0 MSEK, från 4,3 MSEK 2015 till 3,3 MSEK 2016. FoU-
kostnader på ytterligare 15,0 MSEK aktiverades 2016 
jämfört med 5,3 MSEK 2015. Under 2016 togs IRRAflow 
från version 1.5 till 2.0, en produktomvandling som till 
fullo gjorde IRRAflow redo för kommersialisering. 

Utvecklingen av version 2.0 av basenheten och katetern 
påbörjades under 2016. Basenheten i tidigare versioner 
tillverkades av HotSwap och var väldigt prototypisk. 
Avsikten med designen av version 2.0 var att göra det 
ursprungliga systemet som togs fram av HotSwap effek-
tivt att tillverka samt att göra det mer kostnadseffektivt. 
Förbättringarna inkluderade ett nytt flexibelt grafiskt 
användargränssnitt som ersatte mekaniska varnings-
system med ett mer robust system, samt en uppdatering 
av mjukvaran för att möjliggöra framtida ändringar. 

Övriga rörelseintäkter och kostnader
Övriga rörelseintäkter minskade med 0,2 MSEK, från 
0,5 MSEK 2015 till 0,2 MSEK 2016 på grund av att 
 Bolagets EU-finansiering tog slut, vilket dock till viss 
del kompenserades av att valutakursvinsterna ökade. 
Övriga rörelsekostnader, främst relaterade till 
valutakurs förluster, ökade med 0,5 MSEK från 
–0,1 MSEK 2015 till –0,7 MSEK 2016.

Rörelseresultat
IRRAS rörelseförlust ökade med 19,8 MSEK, från 
–11,1 MSEK 2015 till –30,8 MSEK 2016. Den ökade 
 rörelseförlusten var primärt hänförlig till de förändringar 
som beskrivs under rubrikerna ovan.

Resultat från finansiella poster
Finansnettot ökade med 0,7 MSEK, från –1,8 MSEK 2015 
till –1,1 MSEK 2016. 

Periodens resultat
IRRAS förlust före skatt ökade med 19,0 MSEK, från 
–12,9 MSEK 2015 till –31,9 MSEK 2016. Ökningen var 
primärt hänförlig till de förändringar som beskrivs under 
”Rörelseresultat” och ”Resultat från finansiella poster”. 
Ingen skatt betalades inom Koncernen under 2016 eller 
2015.

Kassaflöde
Bolagets kassaflöde från den löpande verksamheten 
minskade med 7,5 MSEK, från –10,7 MSEK 2015 till 
–18,2 MSEK 2016.

Periodens kassaflöde ökade med 40,3 MSEK, från 
11,6 MSEK 2015 till 52,0 MSEK 2016. Den främsta 
a nledningen till ökningen var emissionen på 85,2 MSEK 
som genomfördes under våren 2016.

Balanserade utgifter för utveckling
De balanserade utgifterna för utveckling per den 31 
december 2015 uppgick till 9,0 MSEK, en ökning med 
netto 5,3 MSEK under 2015. Per den 31 december 2016 
uppgick de balanserade utgifterna för utveckling till 24,0 
MSEK, en ökning netto med 15,0 MSEK under 2016. 
Ökningarna var primärt hänförliga till utvecklingen av 
IRRAflow. 

Likviditet och finansiell ställning
Den 31 december 2016 uppgick det egna kapitalet till 
95,1 MSEK, jämfört med 0,1 MSEK den 31 december 
2015. Ökningen på 95,0 MSEK berodde främst på 
nyemissionen om 85,2 MSEK och konverteringen av 
konvertibla skuldebrev på 30,3 MSEK under 2016. Den 
31 december 2016 uppgick IRRAS kassa och banktill-
gångar till 70,8 MSEK, jämfört med 18,4 MSEK den 
31 december 2015. Ökningen på 52,4 MSEK var primärt 
hänförlig till den nyemission som nämns ovan.

JÄMFÖRELSE MELLAN PERIODERNA 
1 JANUARI–31 DECEMBER 2015 OCH 
1 JANUARI–31 DECEMBER 2014
2014 och 2015 gäller Moderbolaget då det inte fanns 
dotterbolag under dessa år. Koncernen bildades i juli 
2016 vid grundandet av dotterbolagen.

Nettoomsättning
IRRAS hade ingen försäljning 2015 eller 2014.

Försäljningskostnader
Under 2014 och 2015 har kostnaderna för kommersialise-
ringsförberedelserna ökat stadigt, initialt för att få produk-
ten registreringsgodkänd och känd på marknaden och 
därefter för att etablera relationer med framtida poten-
tiella köpare av IRRAflow. Försäljningskostnaderna ökade 
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med 1,5 MSEK, från 0,6 MSEK 2014 till 2,0 MSEK 2015. 
2014 kunde kostnaderna främst hänföras till att få regula-
toriskt godkännande i EU. 2015 tillkom kostnader hänför-
liga till deltagande på mässor och utökade PR-satsningar.

Administrationskostnader
Administrationskostnaderna minskade med 0,5 MSEK, från 
5,6 MSEK 2014 till 5,1 MSEK 2015. Minskningen var primärt 
hänförlig till förändringar i ersättningsnivåer och personal-
struktur i de administrativa funktionerna under 2015.

Forsknings- och utvecklingskostnader
FoU-kostnaderna ökade med 1,5 MSEK, från 2,9 MSEK 
2014 till 4,3 MSEK 2015. FoU- satsningarna 2014 och 
2015 ledde först till att IRRAflow blev en färdig produkt, 
redo för testning, med regula toriskt godkännande inom 
EU och därefter till version 1.5, som används för behand-
ling av patienter.

Under 2014 började det initiala konceptuella arbetet 
avseende IRRAS-systemet (basenhet, kassett och kateter). 
Arbetet syftade primärt till att definiera produkt kraven, 
framställa grundläggande systemdesign såsom elektro-
nisk arkitektur, elektronisk och mekanisk hårdvara, 
komponenter samt den teoretiska tillverkningsprocessen.

Arbetet som inleddes 2014 fortsatte under 2015 men 
omfattade även tillverkning av ett begränsat antal (cirka 
12 stycken) handgjorda basenheter och ett par hundra 
katetrar av version 1.0, som användes för verifierings- 
och valideringsarbete av HotSwap. Dessa användes även 
för klinisk validering i mindre skala av Bolaget. FoU- 
kostnaderna under 2015 är primärt hänförliga till fram-
tagning av prototyper, tester och sammanställning av en 
teknisk fil som överlämnas till det anmälda organet.

Övriga rörelseintäkter och kostnader
Övriga rörelseintäkter, som främst beror på valutakurs-
vinster och att IRRAS fått EU-stöd, minskade med 
0,5 MSEK, från 0,9 MSEK 2014 till 0,5 MSEK 2015, sedan 
projektfinansieringen blev klar 2015. Övriga rörelsekost-
nader ökade med 0,1 MSEK, från 0,0 MSEK 2014 till 
0,1 MSEK 2015.

Rörelseresultat
IRRAS rörelseförlust ökade med 3,0 MSEK, från 
–8,1 MSEK 2014 till –11,1 MSEK 2015. Den ökade 
r örelseförlusten var primärt hänförlig till de förändringar 
som beskrivs under rubrikerna ovan.

Resultat från finansiella poster
Finansnettot minskade med 1,8 MSEK, från 0,0 MSEK 
2014 till –1,8 MSEK 2015.

Minskningen var primärt hänförlig till ränta på det 
konvertibla skuldebrev som löpte under 2015.

Periodens resultat
IRRAS förlust före skatt ökade med 4,8 MSEK, från 
–8,1 MSEK 2014 till –12,9 MSEK 2015. Ökningen var 
primärt hänförlig till de förändringar som beskrivs under 
”Rörelseresultat” och ”Resultat från finansiella poster”. 
Ingen skatt betalades inom Koncernen under 2015 eller 
2014.

Kassaflöde
Bolagets kassaflöde från den löpande verksamheten 
minskade med 3,2 MSEK, från –7,5 MSEK 2014 till 
–10,7 MSEK 2015.

Periodens kassaflöde ökade med 13,6 MSEK, från 
–2,0 MSEK 2014 till 11,6 MSEK 2015. Den främsta anled-
ningen till ökningen var utfärdandet av ett konvertibelt 
skuldebrev om netto 27,7 MSEK 2015.

Balanserade utgifter för utveckling
De balanserade utgifterna för utveckling per den 
31 december 2014 uppgick till 3,7 MSEK. Per den 
31 december 2015 uppgick de balanserade utgifterna för 
utveckling till 9,0 MSEK, en ökning netto med 5,3 MSEK 
under 2015. Ökningarna var hänförliga till utvecklingen 
av IRRAflow. 

Likviditet och finansiell ställning
Den 31 december 2015 uppgick det egna kapitalet till 
0,1 MSEK, jämfört med 13,0 MSEK den 31 december 
2014. Minskningen på 12,9 MSEK var primärt hänförlig till 
förlusterna under 2015. Den 31 december 2015 uppgick 
IRRAS kassa och banktillgångar till 18,4 MSEK, jämfört 
med 6,8 MSEK den 31 december 2014. Ökningen på 
11,6 MSEK var främst hänförlig till det konvertibla skulde-
brev som nämns ovan.
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Tabellerna i detta avsnitt redovisar IRRAS kapitalisering och skuldsättning på Koncernnivå per den 
30 september 2017. Se avsnittet ”Aktiekapital och ägarförhållanden” för ytterligare information om 
bland annat IRRAS aktiekapital och aktier. Tabellerna i detta avsnitt bör läsas tillsammans med avsnittet 
”Operationell och finansiell översikt”, ”Historisk finansiell information för perioden 1 januari till 
30 september 2017” och ”Historisk finansiell information för åren 2016, 2015 och 2014”. Förutom vad 
som beskrivs i avsnittet ”Kapitalstruktur och annan finansiell information – Väsentliga händelser efter 
30 september 2017” så har inga väsentliga förändringar gjorts av aktivering eller skuldsättning i IRRAS 
sedan 30 september 2017.

KAPITALSTRUKTUR OCH 
ANNAN FINANSIELL INFORMATION

KAPITALISERING

TSEK 30 september 2017

Kortfristiga skulder:

Mot garanti eller borgen –

Mot säkerhet –

Utan garanti/borgen eller säkerhet 7 372

Summa kortfristiga skulder 7 372

Långfristiga skulder:  

Mot garanti eller borgen –

Mot säkerhet –

Utan garanti/borgen eller säkerhet –

Summa långfristiga skulder –

Summa skuldsättning 7 372

Eget Kapital:

Aktiekapital 517

Övrigt tillskjutet kapital 175 780

Reserver –335

Balanserat resultat (inklusive periodens resultat) –104 515

Summa eget kapital 71 448

Summa kapitalisering 78 820

NETTOSKULDSÄTTNING

TSEK 30 september 2017

(A) Kassa –

(B) Likvida medel 28 516

(C) Lätt realiserbara värdepapper –

(D) Summa likviditet 28 516

(E) Kortfristiga finansiella fordringar

(F) Kortfristiga bankskulder –

(G) Kortfristig del av långsiktiga skulder –

(H)
Andra kortfristiga skulder 
(icke räntebärande) 7 372

(I) Summa kortfristiga skulder 
(F)+(G)+(H) 7 372

(J) Netto kortfristiga finansiell skuld-
sättning (I)–(E)–(D) –21 144

(K) Långfristiga banklån –

(L) Emitterade obligationer –

(M) Andra långfristiga skulder –

(N) Långfristig finansiell skuldsättning 
(K)+(L)+(M) –

(O) Finansiell nettoskuldsättning (J)+(N) –21 144

Rörelsekapitalutlåtande
IRRAS bedömning är att det befintliga rörelsekapitalet 
inte är tillräckligt för att täcka Bolagets behov under de 
kommande tolv månaderna. IRRAS bedömer att det 
nuvarande rörelsekapitalet är otillräckligt för att uppfylla 
Bolagets behov under de kommande tolv månaderna. 
IRRAS behov av rörelse kapital för de kommande tolv 
månaderna är framförallt hänförligt till att Bolaget plane-
rar att etablera sig på den amerikanska marknaden, 
stärka och komplettera Bolagets organisation inom 
framförallt marknadsföring och försäljning samt utveckla 
nya applikationer för IRRAflow.

Genomförandet av IRRAS strategi för en accelererad 
 tillväxt och utveckling av produktportföljen kräver 
 betydande investeringar. Bolaget bedömer att under-
skottet av rörelsekapital uppgår till cirka 260 MSEK fram 
till dess att verksamheten blir självfinanserande, varav 
cirka 50 MSEK avser de kommande tolv månaderna 
beroende på hur Bolagets utvecklingsprojekt prioriteras 
och genomförs men att det nuvarande rörelsekapitalet i 

vart fall kommer att räcka fram till början av tredje 
 kvartalet 2018. Därutöver anser Bolaget att det behövs 
en finansiell buffert om cirka 55 MSEK för eventuella 
oförutsedda kostnader och förseningar vid genomför-
andet av den kommersiella planen och Bolagets forsk-
nings- och utvecklingsaktiviteter. Bolagets avsikt är att 
säkerställa den finansiering som behövs för att genom-
föra Bolagets tilläxtstrategi, utveckla produktportföljen 
och täcka underskottet i rörelsekapital fram till dess att 
verksamheten blir självfinanserande med medel från 
Erbjudandet. För ytterligare information vänligen se 
avsnitt ”Bakgrund och motiv”.

Om Erbjudandet fullföljs och fulltecknas kommer 
 Bolaget att erhålla 316 MSEK efter avdrag för kostnader 
hänförliga till Erbjudandet (se under avsnitt Villkor och 
anvisningar – Villkor för Erbjudandets fullföljande). Om 
Erbjudandet inte skulle fullföljas och Bolaget som en 
följd därav inte skulle tillföras något nytt kapital genom 
Erbjudandet – och Bolaget inte lyckas finansiera sin 
verksamhet genom upptagande av till exempel lån och/
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eller emissioner av finansiella instrument – så kommer 
IRRAS att senarelägga rekryteringen av den personal 
som behövs för att expandera på den amerikanska 
marknaden samt även senarelägga ett eller flera av de 
utvecklingsprojekt som syftar till att expandera produkt-
portföljen. IRRAS bedömer att de sistnämnda åtgärderna 
väsentligen skulle minska Bolagets kapitalbehov och att 
dess befintliga rörelsekapital, efter nämnda åtgärder, 
skulle täcka  Bolagets behov under de kommande tolv 
månaderna.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
IRRAS materiella anläggningstillgångar uppgick till 
0,2 MSEK per den 30 september 2017 och består främst 
av laboratorieutrustning och datorer. Bolagets immate-
riella anläggningstillgångar uppgick till 35,1 MSEK per den 
30 september 2017 varav 32,5 MSEK avser aktiverade 
forsknings- och utvecklingskostnader och 2,6 MSEK 
patent hänförliga till Bolagets första patent familj som 
förvärvades 2012 från Christos Panotopoulos (Chief 
Scientific Officer och grundare av Bolaget).

Även om IRRAS har en produkt som befinner sig i den 
kommersiella fasen är Bolaget starkt fokuserat på forsk-
ning och utveckling. För att IRRAS ska kunna fortsätta 
vara framgångsrikt måste innovation och utveckling 
alltid prioriteras högt. Utveckling av IRRAS produktkandi-
dater är förknippat med betydande risker och det är 
möjligt att man aldrig uppnår kommersialisering av dem. 
Kostnaderna för utveckling aktiveras när produkten har 
fått regulatoriskt godkännande av myndigheterna och i 
de fall då utgifterna med stor säkerhet kommer att ge 
ekonomiska fördelar för Bolaget. Utgifter som inte 
uppfyller dessa kriterier kostnadsförs. I samband med att 
försäljningen av IRRAflow inleddes, påbörjades under 
det tredje kvartalet 2017 avskrivningen av de aktiverade 
utvecklingskostnaderna. Avskrivningarna görs på fem till 
tio år. 

Koncernen Koncernen Moderbolaget

TSEK 30 sept 2017 30 sept 2016 2016 2016 2015 2014

Materiella anläggningstillgångar 228 17 16 – – –

Immateriella anläggningstillgångar 35 075 19 833 26 880 26 880 12 180 7 147

Totalt 35 304 19 850 26 897 26 880 12 180 7 147

HISTORISKA INVESTERINGAR
I tabellen nedan sammanfattas IRRAS totala investeringar för räkenskapsåren 2014–2016, samt för perioderna januari 
till september 2016 och 2017. Investeringarna i materiella anläggningstillgångar består framförallt av datorer och 
utrustning som används för utveckling. Investeringar i immateriella anläggningstillgångar består framförallt av aktive-
rade utvecklingskostnader. 

Koncernen Koncernen Moderbolaget

TSEK
Jan–sep 

2017
Jan–sep 

2016 2016 2016 2015 2014

Investeringar i materiella 
 anläggningstillgångar 189 17 18 – – –

Investeringar i immateriella 
 anläggningstillgångar 10 062 7 890 15 017 15 017 5 350 3 667

Totalt 10 251 7 907 15 035 15 017 5 350 3 667

För ytterligare information om investeringarna i immateriella tillgångar i form av aktiverade utvecklingskostnader, se 
under ”Forsknings- och utvecklingskostnader” under respektive periodjämförelse i avsnittet ”Operationell och finansiell 
översikt”.
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PÅGÅENDE OCH PLANERADE INVESTERINGAR
Under perioden mellan den 30 september 2017 och 
Prospektets publiceringsdatum har Bolaget inte gjort 
några betydande investeringar. Bolaget gör fortlöpande 
investeringar i att utveckla sina produkter som en del av 
den strategiska planen, och avsikten är att använda en 
betydande andel av de medel som förväntas tillföras 
Bolaget genom föreliggande Erbjudande till vissa 
utvecklingsprojekt (se under rubriken ”Rörelsekapital-
utlåtande” ovan). Bolaget har dock har inte ingått några 
klara åtaganden om några framtida investeringar i 
 materiella eller immateriella anläggningstillgångar

SKATTESITUATION
Per den 31 december 2016 hade IRRAS ackumulerade 
underskottsavdrag uppgående till 77,5 MSEK. Det är 
dock osäkert när dessa ackumulerade förluster kan 
användas för att dras av mot skattepliktiga intäkter. En 
uppskjuten skattefordran hänförd till ackumulerade 
rörelseförluster redovisas därför inte i balansräkningen. 
Som angivet i avsnittet ”Riskfaktorer” påverkas IRRAS 
möjlighet att utnyttja ackumulerade förluster av vissa 
tillämpliga begränsningsregler och framtida förändringar 
i gällande skattelagar.

BEGRÄNSNINGAR I ANVÄNDNINGEN AV 
KAPITAL
Bolaget har inga begränsningar i användningen av kapital.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER DEN 
30 SEPTEMBER 2017
Efter utgången av september 2017 har Bolaget, som ett 
led i anpassningen till regelverket på Nasdaq First North 
Premier, per den 1 november 2017 anställt Bolagets VD, 
som tidigare var anlitad inom ramen för ett konsult-
uppdrag. Vidare har Sabina Berlin, VP Finance, tidigare 
konsult, anställts. 

Utöver vad som angetts ovan har inga väsentliga 
händelser som påverkar Bolagets finansiella ställning 
eller position på marknaden inträffat sedan den 
30 september 2017.

TRENDER OCH UTSIKTER
Som beskrivet i avsnittet ”Jämförelse mellan perioderna 
1 januari – 30 september 2017 och 1 januari – 
30 september 2016” har den initiala försäljningen av 
IRRAflows styrenhet och engångsartiklar överträffat 
Bolagets egen målsättning inför den kommersiella 
lanseringen i maj 2017 (som då var att uppnå en försälj-
ning om 3 MEUR under 2017). Intresset bland vårdgivare 
i  Tyskland där IRRAS har direkt försäljning är fortsatt 
starkt. Även om detta är en viktig aspekt för kommersia-
lisering av IRRAflow kommer det ultimata beviset för 
teknikens bärkraft och Bolagets affärsmodell (där en 
viktig del av intäkterna förväntas komma från försäljning 

av det förbrukningsbara katetersetet) vara antalet 
genomförda behandlingar. Från den kommersiella 
lanseringen i maj 2017 har IRRAflow använts i cirka 70 
behandlingar av hemorragisk stroke och 
subduralhematom.

En positiv trend märks även i försäljningen till återförsäl-
jare i andra EU-länder, även om Bolaget har begränsad 
insyn i försäljningen till slutkunder. Det finns således en 
risk för lageruppbyggnad hos återförsäljarna samt risker 
även kopplade till hur återförsäljarna presterar. IRRAS 
övervakar återförsäljarnas prestation noga och strävar 
efter att utveckla nära relationer med återkoppling och 
rapportering av behandlingar för bättre insyn. Hittills har 
Bolaget haft goda erfarenheter av dess relationer med 
återförsäljare och har ingen anledning att förvänta sig att 
återförsäljarna underpresterar.

Med hänsyn till lanseringen i EU, ser IRRAS mycket stor 
potential även i andra marknader, särskilt i USA där infra-
strukturen för kommersialiseringen till viss grad kommer 
byggas upp före förväntat godkännande från FDA under 
första kvartalet 2018, men även i andra nyckelmarknader 
utanför EU och USA där IRRAS redan har upprättat distri-
butionsavtal för att möjliggöra en snabb kommersiell 
expansion i dessa marknader efter regulatoriskt 
godkännande. 

Gällande tillverkning och leveranskapacitet har IRRAS tre 
underleverantörer som tillverkar olika delar av IRRAflow-
systemet inkluderande kateter, kassett och basenhet (för 
mer information, vänligen se avsnittet ”Beskrivning av 
verksamheten – Tillverkning och distribution”). IRRAS 
förväntar sig att nuvarande upplägg och kapacitet 
kommer vara tillräckligt för att uppfylla kraven för befint-
lig tillväxtplan. För närvarande startar tillverkningen vid 
mottagande av order och leverans sker direkt via IRRAS 
till kund utan att produkten hålls i lager. Framöver 
kommer IRRAS sträva efter att upprätthålla en viss 
lägstanivå av lagerhållning för att kunna möjliggöra 
snabba leveranser. Vidare förväntar sig IRRAS att kostna-
den för tillverkning av produkterna kommer sjunka i takt 
med att Bolaget växer och volymerna ökar. Detta 
förväntas ha en positiv effekt på den rapporterade 
brutto marginalen utöver den positiva effekt på brutto-
marginalen som förväntas av att en större andel av 
försäljningen på sikt kommer att bestå av 
engångsartiklar. 

Givet ovan anser IRRAS att Bolaget har tagit ett viktigt 
steg för att uppnå målsättningen att göra IRRAflow till 
vårdstandard för behandling av intrakraniellt tryck i 
samband med intrakraniella blödarsjukdomar, som 
hemorragisk stroke och subduralt hematom, och 
 därigenom etablera IRRAS som en lönsam och ledande 
leverantör av medicintekniska produkter. 
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AKTIEINFORMATION 
IRRAS AB bildades år 2011 enligt svensk rätt. Bolagets 
aktier är denominerade i SEK och har emitterats enligt 
aktiebolagslagen. 

Bolagets bolagsordning föreskriver att aktiekapitalet ska 
vara lägst 502 500 SEK och högst 2 010 000 SEK samt 
att antalet aktier ska uppgå till lägst 16 750 000 och 
högst 67 000 000. Bolagets registrerade aktiekapital 
uppgår per dagen för Prospektet till 516 522,57 SEK 
fördelat på 17 217 419 aktier, envar med ett kvotvärde 
om 0,03 SEK. 

Nyemissionen i samband med Erbjudandet medför, vid 
full teckning och under antagande om ett pris i Erbju-
dandet som motsvarar mittpunkten i prisintervallet (det 
vill säga 47,50 SEK), att antalet aktier i IRRAS ökar med 
7 368 421 aktier från 17 217 419 till 24 585 840 vilket 
motsvarar en utspädning om 30,0 procent av det totala 
antalet aktier i Bolaget efter nyemissionen. Registrering 
vid Bolagsverket av de nya aktierna beräknas ske 
omkring den 22 november 2017.

IRRAS har fem pågående aktierelaterade incitaments-
program, vilka redogörs för under rubriken ”Aktierelate-
rade incitamentsprogram” i detta avsnitt. 

Aktierna i Erbjudandet är inte föremål för erbjudande 
som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller 
lösningsskyldighet. Det har inte förekommit några 
offentliga uppköpserbjudanden avseende Bolagets 
aktier. 

Central värdepappersförvaring 
Bolagets bolagsordning innehåller ett så kallat avstäm-
ningsförbehåll och Bolagets aktier är ansluta till det elek-
troniska värdepapperssystemet med Euroclear Sweden 
AB (”Euroclear”), Box 191, 101 23 Stockholm, som 
kontoförande institut. Aktierna är registrerade på person. 
Inga aktiebrev har utfärdats för aktierna eller kommer att 
utfärdas för de nya aktierna. ISIN koden för aktierna i 
IRRAS är SE0008321202. 

VISSA RÄTTIGHETER FÖRENADE MED 
AKTIERNA 
Rätt att delta i bolagsstämma 
För att ha att delta i bolagsstämma ska aktieägare dels 
vara införd i Bolagets aktiebok fem dagar före stämman 
och dels anmäla sig till Bolaget senast den dag som 
anges i kallelsen till stämman.

Rösträtt vid bolagsstämma
Varje aktie berättigar till en röst vid bolagsstämman och 
varje röstberättigad får rösta för det fulla av honom eller 
henne ägda och företrädda aktier.

Företrädesrätt vid nyemission m.m. 
Beslutar Bolaget att genom kontant- eller kvittnings-
emission ge ut nya aktier, teckningsoptioner eller 
konvertibler har aktieägarna som huvudregel företrädes-
rätt till teckning i förhållande till det antal aktier de förut 
äger. I enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen 
är det emellertid möjligt att avvika från aktieägarnas 
företrädesrätt.

Rätt till utdelning och överskott vid likvidation
Samtliga stamaktierna har samma rätt till Bolagets vinst 
och eventuellt överskott vid likvidation samt till delta-
gande vid nyemission av aktier eller andra värdepapper. 
Ändring av rättigheter som följer av aktier emitterade av 
Bolaget kan endast ske i enlighet med det förfarande 
som följer av aktiebolagslagen. 

Beslut om vinstudelning fattas av bolagsstämman och 
utbetalas av Euroclear Sweden AB. Utdelning får enligt 
aktiebolagslagen endast ske med ett sådant belopp att 
det efter utdelningen finns full täckning för Bolagets 
egna kapital och endast om utdelningen framstår som 
försvarlig med hänsyn till (i) de krav som verksamhetens 
art, omfattning och risker ställer på det egna kapitalet 
samt (ii) Bolagets och koncernens konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt. Som huvudregel får aktie-
ägarna inte besluta om större utdelning än vad styrelsen 
föreslagit eller godkänt.

Rätt till utdelning tillkommer den som på den av bolags-
stämman fastställda avstämningsdagen för utdelning är 
registrerad som innehavare av aktier i den av Euroclear 
Sweden AB 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 bolagsordning innehåller 
några restriktioner avseende rätt till utdelning till aktie-
ägare utanför Sverige. Utöver eventuella begränsningar 
som följer av bank- eller clearingsystem i berörda juris-
diktioner, sker utbetalning till sådana aktieägare på 
samma sätt som till aktieägare med hemvist i Sverige. 
För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige 
utgår dock normalt kupongskatt, se avsnittet ”Vissa 
 skattefrågor i Sverige”. 

AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN
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AKTIEKAPITALETS UTVECKLING 
Per den 21 november 2011 uppgick Bolagets registrerade aktiekapital till 50 000 SEK fördelat på 50 aktier, envar med 
ett kvotvärde om 100 SEK. Därefter har aktiekapital förändrats enligt tabellen nedan:

År Transaktion
Ökning av

aktiekapitalet
Ökning av

antalet aktier
Aktiekapital

totalt
Antal
aktier

Kvot-
värde

2011 Bildande 50 000 10 000 50 000 10 000 5

2013 Nyemission1)  9 180 1 836 59 180 11 836 5

2016 Uppdelning av aktier (s.k. split) – 11 824 164 59 180 11 836 000 0,005

2016 Nyemission2) 18 250 3 650 000 77 430 15 486 000 0,005

2016 Utbyte konvertibler3) 8 657,095 1 731 419 86 087,095 17 217 419 0,005

2017 Fondemission 430 435,475 – 516 522,570 17 217 419 0,03

2017 Nyemission i Erbjudandet4) 233 333,310 7 777 777 749 855,880 24 995 196 0,03

1) Teckningskursen i nyemissionen var 13 600 SEK per aktie, vilket motsvarar 13,60 kr per aktie justerat för den uppdelning av aktier (s.k. split) som genomfördes 2016.
2) Teckningskursen i nyemissionen var 25 SEK per aktie.
3) Konverteringskursen vid utbytet av konvertiblerna var 17,50 SEK.
4)  Styrelsen kommer, med stöd av bemyndigande lämnat vid den extra bolagsstämman i Bolaget den 1 september 2017, besluta om nyemission av högst 7 777 777 aktier i 

samband med Erbjudandet enligt detta Prospekt. Aktiekapitalets förändring har angivits som om samtliga dessa aktier emitteras och att Övertilldelningsoptionen inte utnytt-
jas. Aktierna kommer av emissionstekniska skäl att tecknas av Sole Global Coordinator för de teckningsberättigades räkning i enlighet med detta Prospekt. De aktier som 
omfattas av Erbjudandet kommer därvid att emitteras till en kurs om 0,03 kronor per aktie varefter Sole Global Coordinator, för de teckningsberättigades räkning, kommer att 
lämna ett kapitaltillskott till Bolaget med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan Erbjudandepriset och teckningskursen om 0,03 kronor per aktie.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN 
Antalet aktieägare i IRRAS uppgick till cirka 200 per den 30 september 2017. I tabellen nedan redovisas IRRAS tio största aktie ägare. 
I kolumn 1 ägarförhållandena per den 30 september 2017 och i kolumn 2 respektive 3 redovisas ägarförhållandena omedelbart efter 
slutförandet av Erbjudandet, uppdelat på om Övertilldelningsoptionen inte utnyttjas respektive om Övertilldelningsoptionen utnyttjas. 
Beräkningarna avseende ägarförhållandena efter Erbjudandets genomförande är baserade på antagandet att Erbjudandet fulltecknas 
och 0att priset i  Erbjudandet motsvarar mittpunkten av prisintervallet, det vill säga 47,50 SEK, samt att Investerande Aktieägare inte 
erhåller någon tilldelning. 

Ägande per den 
30 september 2017

Ägande efter Erbjudandet 
om inte Övertilldelnings-

optionen utnyttjas

Ägande efter Erbjudandet 
om Övertilldelnings-

optionen utnyttjas till fullo

Aktieägare Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Vandel Medical Equipment (CY) Limited 3 259 000 18,93% 3 259 000 13,26% 3 259 000 12,69%

Serendipity Ixora AB (publ) 3 188 107 18,52% 3 188 107 12,97% 3 188 107 12,41%

F.EX Endotherapy Limited 3 030 800 17,60% 3 030 800 12,33% 3 030 800 11,80%

Bacara Holdings Limited  956 107 5,55% 956 107 3,89% 956 107 3,72%

Timoben Medical Holding 652 000 3,79% 652 000 2,65% 652 000 2,54%

Stella Corrente AB 277 143 1,61% 277 143 1,13% 277 143 1,08%

Förvaltnings AB Vretensborg 140 000 0,81% 140 000 0,57% 140 000 0,54%

Mathias Malmgren 137 142 0,80% 137 142 0,56% 137 142 0,53%

Strategic Wisdom Nordic AB 128 571 0,75% 128 571 0,52% 128 571 0,50%

Acto AS 127 142 0,74% 127 142 0,52% 127 142 0,49%

Övriga befintliga ägare 5 321 407 30,91% 5 321 407 21,64% 5 321 407 20,71%

Nya aktieägare – – 7 368 421 29,97% 8 473 684 32,98%

Summa 17 217 419 100,00% 24 585 840 100,00% 25 691 103 100,00%

UTSPÄDNING
Vid full teckning i Erbjudandet och under antagande om 
ett pris i Erbjudandet som motsvarar mittpunkten i 
prisintervallet (det vill säga 47,50 SEK per aktie) kommer 
antalet aktier i IRRAS att öka med 7 368 421 aktier, från 
17 217 419 till 24 585 840, vilket motsvarar en utspäd-
ning om cirka 30,0 procent av det totala antalet aktier i 
Bolaget efter Erbjudandet.

Om Erbjudandet fulltecknas, Övertilldelningsoptionen 
utnyttjas i sin helhet och priset i Erbjudandet bestäms till 
mittpunkten i prisintervallet (det vill säga 47,50 SEK per 
aktie), kommer Erbjudandet att omfatta 8 473 684 aktier 
i IRRAS, motsvarande cirka 33,0 procent av det totala 
antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandet.
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ANSÖKAN OM NOTERING 
IRRAS styrelse har ansökt om notering av Bolagets aktier 
på Nasdaq First North Premier. Handel med IRRAS aktier 
beräknas påbörja den 22 november 2017 under förut-
sättning att de sedvanliga villkoren är uppfyllda.

IRRAS styrelse har vidare som målsättning att verka för 
att, bland annat beroende på marknadsförutsättningar, 
notera Bolaget på Nasdaq Stockholms huvudlista inom 
tolv månader från dess att noteringen på Nasdaq First 
North Premier fullbordats.

AKTIEÄGARAVTAL 
Till Bolagets kännedom finns det inget avtal mellan 
aktieägarna i syfte att kontrollera eller kordinera styr-
ningen av IRRAS. 

ÅTAGANDEN OM ATT INTE SÄLJA AKTIER 
(LOCK-UP) 
Genom Placeringsavtalet kommer Huvudägarna, aktie-
ägande styrelseledamöter och Bolagets ledande befatt-
ningshavare åta sig, med vissa förbehåll, att inte sälja sina 
respektive innehav under viss tid efter att handeln på 
Nasdaq First North Premier har inletts (“Lock up-perio-
den”). Lock up-perioden för Huvudaktieägarna kommer 
att vara 365 dagar. För aktieägande styrelseledamöter 
och Bolagets ledande befattningshavare samt samtliga 
personer som deltar i något av Bolagets aktierelaterade 
incitamentsprogram, kommer Lock up-perioden att 
vara 365 dagar. Serendipity Ixora AB (publ), en av Huvud-
ägarna, har aviserat en avsikt att dela ut innehavet i 

IRRAS efter genomförandet av Erbjudandet. För närmare 
information, se avsnittet ”Legala frågor och komplette-
rande information” – ”Placeringsavtal”.

UTDELNINGSPOLICY 
IRRAS kommer fortsatt att fokusera på att vidareutveckla 
och expandera Bolagets verksamhet och försäljning. 
Tillgängliga finansiella resurser och det redovisade 
resultatet ska därför återinvesteras i rörelsen för finan-
siering av Bolagets långsiktiga strategi. Styrelsens avsikt 
är därför att inte föreslå någon utdelning till aktieägarna 
före dess att Bolaget genererar en långsiktigt uthållig 
lönsamhet. Eventuella framtida utdelningar och storle-
ken därav kommer att fastställas utifrån Bolagets lång-
siktiga tillväxt, resultatutveckling och kapitalbehov med 
hänsyn tagen till vid var tid gällande mål och strategier. 
Utdelningen ska, i den mån utdelning föreslås, vara väl 
avvägd med hänsyn till verksamhetens mål, omfattning 
och risk. 

AKTIERELATERADE INCITAMENTPROGRAM
Översikt av aktierelaterade incitamentprogram
Bolaget har fem pågående incitamentsprogram. Nedan 
visas en tabell med översiktligt innehåll i programmen, 
inklusive totalt antal teckningsoptioner tilldelade delta-
gare eller till IRRAS GmbH för säkerställande av leverans 
i samband med utnyttjandet av deltagarnas optioner.

Incitamentprogram
Teckningskurs 
per aktie (SEK)

Maximalt antal tecknings-
optioner som kan utnyttjas 

till säkerställande avleverans 
av aktier till deltagare

Maximalt 
antal aktier som 

kan förvärvas
Maximal  

utspädning1)

Teckningsoptionsprogram 2016/2020 13,60 1 900 000 1 900 000 7,2%

Incitamentsprogram 2017/2021 för 
icke-svenska medarbetare 35,00 650 000 650 000 2,6%

Teckningsoptioner 2017/2020 för 
svenska medarbetare 50,00 400 000 400 000 1,6%

Teckningsoptioner 2017/2020 för 
styrelsens ordförande 50,00 100 000 100 000 0,4%

Aktierättprogram för VD 0,00 1 000 0002) 740 0332) 1,5%2)

SUMMA 4 050 000 3 790 033 13,3%

1) Baserat på antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandet, under antagande av full teckning, att priset i Erbjudandet fastställs till mittpunkten i intervallet, det vill säga 47,50 SEK, och 
att Övertilldelningsoptionen inte utnyttjas. 

2) Huvudaktieägarna har, internt pro rata, åtagit sig gentemot bolaget och verkställande direktör att för varje levererad aktie till den verkställande direktören under VDs aktie-
rättsprogram utge en ytterligare aktie. Således kommer 50 procent av de levererade aktierna enligt VDs aktierättsprogram levereras av huvudaktieägarna (och därmed 
kommer det inte ske någon utspädning för Bolagets aktieägare från denna del) och återstående 50 procent kommer levereras via de av IRRAS Gmbh erhållna tecknings-
optionerna. Teckningsoptioner som inte utnyttjas för att anskaffa aktier via aktierättsprogrammet för VD kommer förfalla. Antalet aktier som Aktierättprogram för VD berätti-
gar till är baserat på antagandet att priset i Erbjudandet fastställs till mittpunkten i intervallet, det vill säga 47,50 SEK, att Övertilldelningsoptionen inte utnyttjas, samt att aktie-
rätterna avseende FDA-godkännandet intjänas efter genomförandet av Erbjudandet och att Övertilldelningsoptionen inte utnyttjas. Utspädningsberäkningen är baserad på 
omständigheten att Huvudägarna åtagit sig att leverera 50 procent av aktierna.
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Detaljerad beskrivning av aktierelaterade 
incitamentsprogram 
Samtliga fem aktierelaterade incitamentsprogram har 
direkt inverkan på Bolagets rörelseresultat eftersom de 
redovisas som personalkostnader i resultaträkningen 
under den funktion som relaterar till respektive anställd. 
Ingen utspädningseffekt redovisas i resultat per aktie då 
det blir en rörelseförlust över alla år.

Teckningsoptionsprogram 2016/2020 
Vid årsstämman i april 2016 beslutades om inrättande av 
ett teckningsoptionsprogram för ledande befattnings-
havare och nyckelpersoner. Deltagarna i programmet 
utgörs även av icke-svenska medarbetare. Programmet 
består av totalt 1 900 000 teckningsoptioner tilldelade 
över en fyraårsperiod. Intjänande teckningsoptioner ger 
rätt att förvärva aktier i IRRAS till en teckningskurs om 
13,60 SEK per aktie. Alla intjänade teckningsoptioner 
kommer bli föremål för lock up-åtagande i enlighet med 
vad som stadgas i avsnittet ”Legala frågor och komplet-
terande information” – ”Placeringsavtal”.

För det fall deltagare upphör att vara anställd/konsult 
eller säger upp sin anställning/konsultuppdrag före 
 intjänandedagen, kan Bolaget återkräva tecknings-
optioner till ett pris om 0 SEK per teckningsoption. Vad 
gäller intjänande teckningsoptioner kan deltagaren inom 
90 dagar utnyttja sin teckningsoption. För det fall teck-
ningsoptionen inte är utnyttjad under den nyss nämnda 
perioden, har Bolaget rätt att återförvärva tecknings-
optioner för 0 SEK per teckningsoption.

Vid fullt utnyttjande av tilldelade teckningsoptioner ökar 
Bolagets aktiekapital med 57 000 SEK genom utgivande 
av 1 900 000 stamaktier motsvarande en utspädning om 
7,2 procent baserat på antalet aktier i Bolaget efter 
genomförande av Erbjudandet1) . 

Incitamentprogram 2017/2021 för icke-svenska 
medarbetare
Vid bolagsstämman den 1 september 2017 beslutades 
om inrättande av ett incitamentprogram för icke-
svenska medarbetare. Programmet består av totalt 
650 000 optioner tilldelade över en treårs period. 
350 000 stycken har fördelats till icke-svenska medar-
betare vid utfärdandet av detta prospekt. 300 000 optio-
ner kvarstår i en pott för att fördelas vid ett senare 
tillfälle. 

Intjänade optioner ger deltagaren rätt att förvärva aktier i 
IRRAS för en teckningskurs om 35 SEK per aktie. Alla 
intjänade optioner kommer bli föremål för lock 
up-åtagande i enlighet med vad som stadgas i avsnittet 
”Legala frågor och kompletterande information” – 
”Placeringsavtal”. För det fall deltagare upphör att vara 
anställd/konsult eller säger upp sin anställning/konsult-
uppdrag kommer icke utnyttjade  optioner förfalla. 

Leverans av aktier enligt 2017/2021 incitamentproram 
för icke-svenska medarbetare har säkerställts genom att 
650 000 teckningsoptioner har emitterats till Bolagets 
helägda dotterbolag IRRAS GmbH. 

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer 
Bolagets aktiekapital att öka med 19 500 SEK genom 
emittering av 650 000 stamaktier, motsvarande en 
utspädning om 2,6 procent baserat på antalet aktier i 
Bolaget efter genomförandet av Erbjudandet1). 

Teckningsoptioner 2017/2020 för svenska 
medarbetare
Vid extra bolagsstämman den 1 september 2017 besluta-
des om inrättande av ett teckningsoptionsprogram för 
svenska medarbetare. Programmet består av totalt 
400 000 teckningsoptioner. 200 000 teckningsoptioner 
har tilldelats Vice VD och CFO, Fredrik Alpsten, och 60 000 
teckningsoptioner har tilldelats Vice President Finance, 
Sabina Berlin, i bägge fall mot betalning av bedömt mark-
nadsvärde. 140 000 teckningsoptioner har tilldelats bola-
gets helägda dotterbolag IRRAS GmbH för att vid ett senare 
tillfälle överföras till svenska medarbetare. I samband med 
sådana framtida överlåtelser kommer nya deltagare 
behöva betala marknadsvärde för teckningsoptionerna.

Alla teckningsoptioner kommer bli föremål för lock 
up-åtagande i enlighet med vad som stadgas i avsnittet 
”Legala frågor och kompletterande information” – ” 
Placeringsavtal”.

Teckningsoptionerna ger deltagaren rätt att förvärva en 
aktie i Bolaget för en teckningskurs om 50 SEK per aktie.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer 
Bolagets aktiekapital öka med 12 000 SEK genom emit-
tering av 400 000 stamaktier, motsvarande en utspäd-
ning om 1,6 procent baserat på antalet aktier i Bolaget 
efter genomförandet av Erbjudandet1) .

1) Beräkningen av antalet nya aktier i Erbjudandet är baserad på att priset i Erbjudandet kommer att motsvara mittpunkten i prisintervallet, det vill säga 
47,50 SEK och att Övertilldelningsoptionen inte utnyttjas.
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Teckningsoptioner 2017/2020 för styrelsens 
ordförande 
Vid bolagsstämman den 1 september 2017 beslutades 
om inrättande av ett teckningsoptionsprogram för 
ordförande. Programmet består av totalt 100 000 teck-
ningsoptioner, vilka har förvärvats mot betalning av 
bedömt marknadsvärde. Alla teckningsoptioner kommer 
bli föremål för lock up-åtagande i enlighet med vad som 
stadgas i avsnittet ”Legala frågor och kompletterande 
information” – ”Placeringsavtal”.

Teckningsoptionerna ger ordföranden rätt att förvärva en 
aktie i bolaget för en teckningskurs om 50 SEK per aktie.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer 
Bolagets aktiekapital öka med 3 000 SEK genom utgi-
vande av 100 000 stamaktier, motsvarande en utspäd-
ning om 0,4 procent baserat på antalet aktier i Bolaget 
efter genomförandet av Erbjudandet1).

Aktierättprogram för VD
Bolagets verkställande direktör har tilldelats aktierätter 
som berättigar honom 2 procent av Bolagets utestående 
aktier vid tiden för erhållande av FDA 510(k) tillstånd i 
USA, samt 1 procent av Bolagets utestående aktier vid 
tiden för fullbordad och lyckad ”IPO” (en term motsva-
rande börsintroduktion). Genomförande av Erbjudandet 
innebär en lyckad ”IPO”. Alla intjänade aktier kommer bli 
föremål för lock up-åtagande i enlighet med vad som 
stadgas i avsnittet ”Legala frågor och kompletterande 
information” – ”Placeringsavtal”.

Leverans av aktier i samband med utnyttjade av aktie-
rättsprogrammet för verkställande direktör är säkerställt 
genom att Bolaget till dess helägda Dotterbolag IRRAS 
GmbH har emitterat 1 000 000 teckningsoptioner. 

Vidare har huvudaktieägarna (pro rata internt) åtagit sig 
att gentemot bolaget och verkställande direktören för 
varje av bolaget levererad aktie till den verkställande 
direktören utge en ytterligare aktie till den verkställande 
direktören. Detta innebär att 50 procent av de levere-
rade aktierna inom aktierättsprogrammet för verkstäl-
lande direktören kommer levereras av huvudaktieägarna 
(och därmed kommer det inte ske någon utspädning för 
aktieägarna för denna del) och återstående 50 procent 
kommer levereras via de av IRRAS GmbH erhållna teck-
ningsoptionerna. Teckningsoptioner som inte utnyttjas 
för att anskaffa aktier via aktierättsprogrammet för verk-
ställande direktören kommer ogiltigförklaras. 

För det fall FDA 510(k) tillstånd i USA erhålls efter 
genomförandet av Erbjudandet ska aktierätter berättiga 
Bolagets verkställande direktör till totalt 740 033 aktier, 
varav 245 858 aktier utges vid genomförandet av Erbju-
dandet och 494 175 vid bekräftelse om erhållandet av 
FDA 510(k) tillstånd i USA, motsvarande en utspädning 
om 1,5 procent baserat på antalet aktier i Bolaget efter 
Erbjudandet.2)

BEMYNDIGANDE
Extra bolagsstämman den 1 september 2017 beslutade 
att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma 
som hålls 2018, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan 
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller 
utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, 
besluta om nyemission av aktier. 

Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt 
ska kunna ske är att möjliggöra för Bolaget att anskaffa 
rörelsekapital och/eller reglera skulder.

1) Beräkningen av antalet nya aktier i Erbjudandet är baserad på att priset i Erbjudandet kommer att motsvara mittpunkten i prisintervallet, det vill säga 
47,50 SEK och att Övertilldelningsoptionen inte utnyttjas.

2) Antalet aktier som Aktierättprogram för VD berättigar till är baserat på antagandet att priset i Erbjudandet fastställs till mittpunkten i intervallet, det vill 
säga 47,50 SEK, att Övertilldelningsoptionen inte utnyttjas, samt att aktierätterna avseende FDA-godkännandet intjänas efter genomförandet av 
Erbjudandet och att Övertilldelningsoptionen inte utnyttjas. Utspädningsberäkningen är baserad på omständigheten att Huvudägarna åtagit sig att 
leverera 50 procent av aktierna. Huvudaktieägarna har, internt pro rata, åtagit sig gentemot bolaget och verkställande direktör att för varje levererad 
aktie till den verkställande direktören under VDs aktierättsprogram utge en ytterligare aktie. Således kommer 50 procent av de levererade aktierna 
enligt VDs aktierättsprogram levereras av huvudaktieägarna (och därmed kommer det inte ske någon utspädning för Bolagets aktieägare från denna 
del) och återstående 50 procent kommer levereras via de av IRRAS Gmbh erhållna teckningsoptionerna. 
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STYRELSELEDAMÖTER
Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Enligt IRRAS bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) leda-
möter utan suppleanter. Styrelsen består för närvarande av fem ledamöter varav fyra valdes av årsstämman den 13 juni 
2017. En ledamot, Anita Tollstadius, valdes vid extra bolagsstämma den 1 september 2017. Samtliga ledamöter är valda 
för tiden intill slutet av årsstämman 2018.

Oberoende i förhållande till Innehav i IRRAS

Namn Befattning
Styrelse-

ledamot sedan
Bolaget och 
dess ledning

Större  
aktieägare Aktier

Tecknings-
optioner

Anders P. Wiklund Ordförande 2016 Ja Ja 0 100 000

Kleanthis G. Xanthopoulos Ledamot 2015 Nej Nej 0 1 275 000

Marios Fotiadis Ledamot 2012 Ja Nej 4 215 107 * 0

Saeid Esmaeilzadeh Ledamot 2013 Ja Nej 3 188 107 ** 0

Anita Tollstadius Ledamot 2017 Ja Ja 0 0

* Inklusive innehav tillsammans med närstående personer och via bolag.
** Indirekt via delat ägande genom Serendipity Ixora AB (publ).

Nedan följer närmare information om styrelseledamöternas ålder, befattning, utbildning och arbetslivserfarenhet, 
andra pågående uppdrag, tidigare uppdrag under de senaste fem åren, innehav av aktier och aktierelaterade instrument 
i IRRAS samt oberoende.

ANDERS P. WIKLUND
(styrelseordförande)
Född 1940. Styrelseledamot sedan 
2016 och styrelseordförande sedan 
2017. Ledamot i revisionsutskottet 
och ersättningsutskottet. 

Utbildning och arbetslivs-
erfarenhet: Apotekare (MSc pharm) 

från Farmaceutiska institutet. Studerade även företags-
ekonomi vid Stockholms universitet. Anders P. Wiklund 
har mer än 40 års global erfarenhet i ledande positioner 
inom farmaceutiska och bioteknikska bolag, bland annat 
som medgrundare av Esperion samt före detta ordfö-
rande och verkställande direktör i KabiVitrum Inc och 
 KabiPharmacia Inc. 

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i EfRx 
 Pharmaceuticals SA, Life Medical Sweden AB, Wiklund 
International AB, Orinda Invest AB och bostadsrätts-
föreningen Brandmästaren 17. Medlem i den rådgivande 
nämnden i Inspirion Drug Technologies LLC. 

Tidigare uppdrag (senaste 5 åren): Ordförande i Clavis 
Pharma ASA. Ordförande och ordinarie styrelseledamot i 
Pharmalink AB. Styrelseledamot i PEPTONIC medical AB, 
MedPre AB och Quatrx Inc. 

Innehav i IRRAS: 100 000 teckningsoptioner via 
 teckningsoptionsprogram 2017/2020 för ordföranden i 
styrelsen. 

Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess 
ledning som till större aktieägare.
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KLEANTHIS G. XANTHOPOULOS
(styrelseledamot och VD)
Född 1958. Styrelseledamot sedan 
2015. 

Utbildning och arbetslivs-
erfarenhet: Kleanthis G. Xanthopou-
los har en M. Sc. och en Ph. D. inom 
molekylärbiologi från Stockholms 

Universitet och var docent vid Karolinska Institutet i 
Stockholm, Sverige. Kleanthis G. Xanthopoulos har mer 
än 25 års erfarenhet av operativa positioner inom life 
science sektorn. Kleanthis G. Xanthopoulos har även 
stor erfarenhet som investerare i life science bolag i USA 
och EU och har grundat tre life science bolag, av vilka 
två börsnoterades på NASDAQ (Anadys Pharmaceuticals 
Inc., vilket köptes av F. Hoffmann-La Roche Inc. för 
230 miljoner USD 2011, och Regulus Therapeutics Inc). 
Kleanthis G. Xanthopoulos har också finansierat och 
förmedlat flertalet samgåenden och samarbeten mellan 
stora farmaceutiska bolag. 

Andra pågående uppdrag: Ordförande i Apricus 
 Biosciences Inc., styrelseledamot i Zosano Pharma Inc. 
och Sente Inc. Medlem i ledningen av Cerus Advisors 
DMCC och ordförande i Helios Inc. 

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot i 
Biocom – Life Sciences Association of California, den 
biotekniska innovationsorganisationen Bioniz Inc. och 
Laboratori Derivati Organici SpA. Verkställande direktör i 
Regulus Therapeutics Inc. 

Innehav i IRRAS: 1 275 000 teckningsoptioner via 
 teckningsoptionsprogram 2016/2020. Även deltagare i 
aktierättsprogrammet för VD som beskrivs under 
 rubriken ”Aktierelaterade incitamentprogram” i avsnittet 
”Aktie kapital och ägarförhållanden”.

Ej oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledning eller 
i förhållande till större aktieägare. 

MARIOS FOTIADIS
(styrelseledamot)
Född 1973. Styrelseledamot sedan 
2012. Ordförande för revisions- 
utskottet. 

Utbildning och arbetslivs-
erfarenhet: Marios Fotiadis har en 
MBA från Columbia University, 

New York. Marios Fotiadis har mer än 15 års erfarenhet i 
positioner inom venture capital inom life science 
sektorn, bland annat som före detta delägare i Advent 
International och Enterprice Partners Venture Capital. 
Marios Fotiadis är numera VD i Vandel Group, en inter-
nationell företagsgrupp av farmaceutiska bolag samt VD 
i TVM Capital Private Equity.

Andra pågående uppdrag: Ordförande och VD i Cerus 
Advisors DMCC och styrelseledamot i Mediolanum 
Farmaceutici SpA, Klaris SA, Sente Inc., Plastics Unbound 
Ltd. samt Rossart Ltd. 

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot 
och VD i Vandel Group DMCC och styrelseledamot i 
Biomar SA. 

Innehav i IRRAS: 4 215 107 aktier genom Vandel Medical 
Equipment (CY) Limited och Bacara Holdings Limited. 

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning, 
men ej i förhållande till större aktieägare. 
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SAEID ESMAEILZADEH
(styrelseledamot)
Född 1974. Styrelseledamot 
sedan 2013. Ordförande i 
ersättnings utskottet och 
ledamot i revisionsutskottet.

Utbildning och arbetslivs-
erfarenhet: Saeid Esmaeilzadeh har 

en Ph.D. inom kemi från Stockholms Universitet. Saeid 
Esmaeilzadeh har blivit tilldelad flera priser för veten-
skapliga och entreprenörsmässiga prestationer. Saeid är 
grundare av flera innovativa bolag inom MedTech, 
 Industrials och CleanTech. Saeid Esmaeilzadeh är 
styrelse ordförande i en av IRRAS större aktieägare, 
Serendipity Ixora AB (publ).

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Xbrane 
Biopharma AB, Serendipity Ixora AB (publ), Premuna AB 
(publ) och S. Professionals AB. Styrelseledamot i 
Diamorph AB (publ), Sdiptech AB (publ.), Episurf Medical 
AB, Serendipity Group AB, Swecure AB (publ), Nextseal 
AB, Build-r AB, Nextmune MC AB, Nextmune HoldCo AB 
och Nextmune AB. Styrelsesuppleant i Serendip Invest AB, 
VZL Vilande AB, Auremune AB, Leonova CONSULTING 
AB, Premune IPR AB, Swecure Europe AB, Intelligent 
Art AB, Swecure IPR AB, Serendipity Innovations AB, 
DynaSeal LCT AB och Serendipity Ventures AB. 

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Styrelseordfö-
rande i Diamorph Bearings AB, Episurf Medical AB, 
Diamorph Ceramic AB, Swecure AB (publ) och 
Abera Bioscience AB. Styrelseledamot och VD i Sdiptech 
AB (publ). Styrelseledamot i Slutplattan QRZOLF 94373 
AB, Swedish Pharma Aktiebolag,  Vascuring AB, VZL 
Vilande AB, Slutplattan DOLIA 97844 AB, Juno Ekonomi 
AB och Abera Bioscience AB. Styrelse suppleant i 
 OrganoClick AB, S. Professionals AB, Serendipity ATS AB, 
Voff Science AB, Nextseal AB,  Build-r AB och Sdip 
Stucco AB. VD i Serendipity Ixora AB (publ). 

Innehav i IRRAS: 3 188 107 aktier genom Serendipity 
Ixora AB (publ), ett bolag som indirekt är ägt till 
56 procent av Saeid Esmaeilzadeh tillsammans med 
Ashkan Pouya (medgrundare av Serendipitygruppen).

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning, 
men ej i förhållande till större aktieägare.

ANITA TOLLSTADIUS
(styrelseledamot)
Född 1955. Styrelseledamot sedan 
2017. Ledamot i ersättningsutskottet. 

Utbildning och arbetslivserfaren-
het: Anita Tollstadius har en M. Sc. 
inom farmaci från Uppsala 
 Universitet och en MBA från 

Handelshög skolan i Stockholm. Anita Tollstadius 
har mer än 30 års erfarenhet av lednings- och 
organisations utvecklingspositioner inom life science 
sektorn både i Sverige och utomlands. Utöver Anita 
 Tollstadius långvariga engagemang i ContextVision AB, 
där hon för närvarande är VD, har Anita Tollstaduis varit 
rådgivare åt ett antal globala MedTech-företag inom 
området för produktforskning och -utveckling, reklam 
och kommunikation. 

Andra pågående uppdrag: VD i ContextVision AB och 
styrelseledamot i Tollstadius & Co AB.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot i 
Inhalation Sciences Sweden AB och OssDsign AB. 

Innehav i IRRAS: – 

Oberoende i förhållande till såväl Bolagets och dess 
ledning som till större aktieägare. 
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LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Bolagsledningen består förnärvarande av Kleanthis G. Xanthopoulos (VD), Fredrik Alpsten (Vice VD och CFO), Sabina 
Berlin (Vice President Finance), Christos Panotopoulos (Chief Scientific Officer and Founder), Karl-Matthias Moehl-
mann (Senior Vice President Commercial Operations, General Manager Europe) och C. Lance Boling (Vice President of 
Product Development).

Innehav i IRRAS

Namn Befattning
Ingår i lednings- 

gruppen sedan Aktier
Teckningsoptioner
och/eller optioner*

Kleanthis G. Xanthopoulos VD 2015 0 1 275 000

Fredrik Alpsten Vice VD och CFO 2017 0 200 000

Sabina Berlin VP Finance 2017 1 200 60 000

Christos Panotopoulos Chief Scientific Officer  
and Founder

2012 3 030 800
(via F.EX. Endotherapy Limited)

150 000

Karl-Matthias Moehlmann (Senior Vice President 
Commercial Operations, 
General Manager Europe)

2016 0 214 286

C. Lance Boling Vice President of Product 
Development)

2016 0 241 429

* Se beskrivningen för respektive person för en närmare specificering av innehavet.

Nedan följer närmare information om Bolagets ledande befattningshavares ålder, befattning, utbildning och arbetslivs-
erfarenhet, andra pågående uppdrag, tidigare uppdrag under de senaste fem åren samt innehav av aktier och aktierela-
terade instrument i IRRAS.

KLEANTHIS G. XANTHOPOULOS 
Se beskrivning under avsnittet 
”Styrelse” ovan.

FREDRIK ALPSTEN
(Vice VD och CFO)
Född 1966. Anslöt till IRRAS under 
2017. 

Utbildning och arbetslivserfaren-
het: Fredrik Alpsten är civilekonom 
från Handelshögskolan i Stockholm. 
De senaste sex åren har Fredrik 

Alpsten varit Senior Vice President och CFO på Boule 
Diagnostics AB, noterat på Nasdaq Stockholm 
(huvudmarknaden). 

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot och ordfö-
rande i revisionskommittén i Oniva Online Group Europe 
AB. Styrelseordförande i Personlig Almanacka Nordic AB. 

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot i 
Boule Medical AB, Boule Nordic AB, Boule Medical 
Beijing Pte Ltd. och Clinical Diagnostic Solutions Inc. 
och firmatecknare i Boule  Diagnostics AB. 

Innehav i IRRAS: 200 000 teckningsoptioner via incita-
mentprogram 2017/2020 för svenska medarbetare.
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SABINA BERLIN
(Vice President Finance)
Född 1983. Anslöt till IRRAS under 
2017.

Utbildning och arbetslivserfaren-
het: Sabina Berlin har en master i 
redovisning och finansiell styrning 
från Handelshögskolan i Göteborg. 

Sabina Berlin har stor erfarenhet inom områdena affärs-
kontroll, redovisning och affärsanalys. Från 2014 till juni 
2017 var Sabina Berlin VD i Juno Ekonomi, ett bolag som 
tillhandahåller bokförings- och lönetjänster till ett antal 
bolag inom Serendipity-koncernen.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot och större 
aktieägare i Zymology Consulting AB. 

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): VD och styrelse-
suppleant i Juno Ekonomi AB. Tillförordnad CFO i IRRAS 
under perioden augusti – oktober 2017.

Innehav i IRRAS: 1 200 aktier samt 60 000 tecknings-
optioner via incitamentprogram 2017/2020 för svenska 
medarbetare.

CHRISTOS PANOTOPOULOS
(Chief Scientific Officer and 
Founder) 
Född 1962. Grundade IRRAS under 
2011.

Utbildning och arbetslivs-
erfarenhet: M.D och Ph.D. från den 
medicinska institutionen vid Atens 

Universitet med specialisering inom neurokirurgi, 
prefektur i Aten och Diplôme d’Université de Microchi-
rurgie, Faculté de Médecine Paris-sud, Université Paris 
XI. Christos  Panotopoulos är en världskänd neurokirurg 
och  uppfinnare av flera innovativa medicinska redskap 
med omfattande klinisk- och forskningserfarenhet i 
Grekland, Frankrike, Sverige och Indien. Christos 
 Panotopoulos har ägnat de senaste sjutton åren åt att 
utveckla IRRAflow. 

Andra pågående uppdrag: Administratör i Microdialysis 
Ltd, FEX Endotherapy Ltd och Jaymore Ltd. Senior 
konsult och neurokirurg på Mediterraneo Hospital (Aten, 
Grekland) samt på Sparsh Hospital och BRAINS 
 Advanced Neuroscience Institute (Bangalore, Indien). 

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Senior konsult 
och neurokirurg på Mediterraneo Hospital (Aten, 
 Grekland) och BGS Neuroscience Institute (Bangalore, 
Indien)

Innehav i IRRAS: 3 030 800 aktier genom F.EX. 
 Endotherapy Limited och 150 000 teckningsoptioner 
via teckningsoptionsprogram 2016/2020. 
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KARL-MATTHIAS MOEHLMANN
(Senior Vice President Commercial 
Operations,  General Manager 
Europe)
Född 1975. Anslöt till IRRAS under 
2016.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: 
M.Sc. i Biochemistry och MBA i 

Economics från University of Hanover samt MPH (Public 
Health) från University of Graz. Karl-Matthias Moehl-
mann är expert på kommersiell lansering av medicin-
tekniska produkter inom kategorierna neurologi, trauma 
och ortopedi och har administrerat kommersiella verk-
samheter, marknadsföring och FoU för många ledande 
publika och privata företag som aap Bioimplants, 
 Benvenue Medical, CRA DePuy Spine, X-Spine, Miedke 
Hydrocephalus Solutions och Mimedx Biologics. 
 Karl-Matthias Moehlmann var dessutom marknadschef 
på Kyphon B.v.B.a (förvärvat av Medtronic) och VP för 
affärsutveckling på Bonesupport AB.

Andra pågående uppdrag: –

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): –

Innehav i IRRAS: 164 286 teckningsoptioner via teck-
ningsoptionsprogram 2016/2020, 50 000 optioner via 
incitamentprogram 2017/2021 för icke-svenska 
medarbetare. 

C. LANCE BOLING
(Vice President of Product 
Development)
Född 1959. Anslöt till IRRAS under 
2016.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: 
BA Business Management, University 
of Phoenix. C. Lance Boling är en 

erkänd ledare inom området för utveckling av medicinsk 
utrustning, tillverkning, drift och strategisk ledning. C. 
Lance Boling har tidigare varit chef för Nano Technology 
Development vid Abbott Laboratories och har drivit fler-
talet utvecklingsinsatser från start till kommersialisering. 
Han har även innehaft ledningsroller i start-up bolag 
såsom Nanostim, Nevro Corporation, NeuroPace Inc. 
och Autonomic Technology. 

Andra pågående uppdrag: – 

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Ägare och 
styrelse ledamot i Black River Concepts, Inc. Styrelse-
ledamot i Nano-Tech development, Abbot Laboratories. 
Director of development and operations i Autonomic 
Technologies.

Innehav i IRRAS: 96 429 teckningsoptioner via teck-
ningsoptionsprogram 2016/2020, 145 000 optioner via 
incitamentprogram 2017/2021 för icke-svenska 
medarbetare. 
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ÖVRIGA UPPLYSNINGAR AVSEENDE 
STYRELSEN OCH LEDANDE 
BEFATTNINGSHAVARE 
Det föreligger inga familjeband mellan några styrelse-
ledamöter och ledande befattningshavare. Ingen av 
Bolagets styrelseledamöter eller ledande befattnings-
havare har några privata intressen som kan stå i strid 
med Bolagets intressen. Som framgår ovan har dock ett 
flertal styrelseledamöter och ledande befattningshavare 
ekonomiska intressen i Bolaget genom aktie- och/eller 
teckningsoptionsinnehav. Ingen av styrelseledamöterna 
eller de ledande befattningshavarna har valts eller till-
satts till följd av en särskild överenskommelse med större 
aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter. 

Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befatt-
ningshavarna har avtal som berättigar till förmåner efter 
det att uppdraget avslutats, med undantag för normalt 
avgångsvederlag för de ledande befattningshavarna i 
enlighet med vad som beskrivs under rubriken ”Ersätt-
ning till ledande befattningshavare” i avsnittet ”Bolags-
styrning”. IRRAS har inga avsatta eller upplupna belopp 
för pensioner eller liknande förmåner efter styrelse-
ledamots eller ledande befattningshavares avträdande 
av uppdrag eller tjänst. 

Saeid Esmaeilzadeh var styrelseledamot i Vascuring AB 
när bolaget försattes i likvidation i juli 2013, varefter 
Vascuring AB försattes i konkurs. Konkursförfarandet 
avslutades i oktober 2015. I mars 2017 ålades vidare 
Saeid Esmaeilzadeh att betala sanktionsavgift till 
 Finansinspektionen för att ha brutit mot skyldigheten att 
rapportera Serendipity Ixora AB:s (ett bolag över vilket 
Saeid  Esmaeilzadeh har ett bestämmande inflytande) 
förändrade innehav i Episurf Medical AB.

Med undantag för vad som anges i förhållande till Saeid 
Esmaeilzadeh ovan har ingen av Bolagets styrelseleda-
möter eller ledande befattningshavare under de senaste 
fem åren (i) varit ställföreträdare i bolag som försatts i 
konkurs eller likvidation eller undergått företagsrekon-
struktion, (ii) varit föremål för anklagelser eller dömts i 
bedrägerirelaterat mål, (iii) varit föremål för anklagelser 
eller sanktioner av i lag eller förordning bemyndigade 
myndigheter (däribland godkända yrkessamman-
slutningar) eller (iv) förbjudits av domstol att ingå som 
medlem av ett bolags förvaltnings-, lednings- eller 
kontrollorgan eller från att ha ledande eller övergripande 
funktioner hos ett bolag.

Samtliga styrelseledamöter och ledande befattnings-
havare kan nås via Bolagets adress, Vasagatan 16, 
111 20 Stockholm, Sverige.

REVISORER
KPMG AB är Bolagets revisor sedan juni 2015 med 
Duane Swanson som huvudansvarig revisor. Duane 
Swanson är auktoriserad revisor och medlem i FAR, 
branschorganisation för revisorer i Sverige. Revisorn kan 
nås via KPMG, Box 382, SE-101 27 Stockholm, Sverige.
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BOLAGSSTYRNING INOM IRRAS 
IRRAS bolagsstyrning har före noteringen på Nasdaq 
First North Premier styrts av aktiebolagslagen 
(2005:551), årsredovisningslagen (1995:1554) och andra 
tillämpliga lagar och regler, Bolagets bolagsordning 
samt interna styrdokument. De interna styrdokumenten 
omfattar främst styrelsens arbetsordning, VD-instruk-
tion, samt instruktion för ekonomisk rapportering. Vidare 
har IRRAS också ett antal policydokument och manualer 
som innehåller regler och rekommendationer och ger 
vägledning i Bolagets verksamhet samt för dess 
medarbetare. 

Efter noteringen på Nasdaq First North Premier kommer 
bolagsstyrningen också att baseras på Nasdaq First 
North Premiers regelverk, Svensk kod för bolagsstyrning 
(”Koden”), god sed på aktiemarknaden samt andra 
tillämpliga regler och rekommendationer. Bolag som är 
förpliktade att tillämpa Koden är inte skyldiga att vid varje 
tillfälle följa alla regler i Koden. Om Bolaget finner att en 
viss regel inte passar med hänsyn till Bolagets särskilda 
förhållanden kan Bolaget välja en alternativ lösning, 
under förutsättning att sådana eventuella avvikelser, och 
den valda alternativa lösningen, beskrivs och orsakerna 
härför förklaras i bolagsstyrningsrapporten (allt enligt 
den så kallade ”följ eller förklara-principen”). IRRAS avser 
att tillämpa Koden utan avvikelse från och med den dag 
då Bolagets aktier noteras på Nasdaq First North 
Premier.

BOLAGSSTÄMMA 
Aktieägarnas rätt att besluta i Bolagets angelägenheter 
utövas genom det högsta beslutande organet bolags-
stämman (årsstämma respektive extra bolagsstämma). 
Stämman beslutar till exempel om ändringar i bolags-
ordning, styrelse- och revisorsval, fastställande av 
 resultat- och balansräkning, disposition av vinst eller 
förlust, ansvarsfrihet för styrelse och VD, principer för 
tillsättande av valberedning samt riktlinjer för ersättning 
till ledande befattningshavare. 

Aktieägare har rätt att få ett angivet ärende behandlat på 
bolagsstämman. Aktieägare som önskar utöva denna 
rätt måste framställa en skriftlig begäran till Bolagets 
styrelse. En sådan begäran ska i normala fall vara styrel-
sen tillhanda senast sju veckor före bolagsstämman.

Bolagsstämma ska hållas i Stockholm. Kallelse till 
årsstämma och extra bolagsstämma där ändring av 
bolagsordningen ska behandlas ska ske tidigast sex 
veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till 
annan extra bolagsstämma ska ske tidigast sex veckor 
och senast tre veckor före stämman. Kallelse sker 
genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt 

genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets hemsida 
(www..IRRAS.com). Att kallelse skett ska vidare annonse-
ras i Dagens industri.

För att få närvara och rösta vid bolagsstämma, antingen 
personligen eller genom fullmakt, ska aktieägare dels 
vara upptagen i den av Euroclear förda aktieboken 
senast fem (5) vardagar före stämman (det vill säga på 
avstämningsdagen), dels anmäla sig till Bolaget senast 
den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag 
får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, 
midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte 
infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. 
Biträde till aktieägare i Bolaget får följa med till bolags-
stämman om aktieägare anmäler detta. Varje aktieägare i 
Bolaget som anmäler ett ärende med tillräcklig framför-
hållning har rätt att få ärendet behandlat vid 
bolagsstämman. 

För att kunna avgöra vem som har rätt att delta och rösta 
vid bolagsstämma ska Euroclear, på Bolagets begäran, 
förse Bolaget med en lista över alla innehavare av aktier 
per avstämningsdagen i samband med varje bolags-
stämma. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistre-
rade måste instruera förvaltaren att tillfälligt registrera 
aktierna i aktieägarens namn för att ha rätt att delta och 
rösta för sina aktier vid bolagsstämma (rösträttsregistre-
ring). Sådan registrering måste vara genomförd senast 
vid tillämplig avstämningsdag och upphör att gälla efter 
avstämningsdagen. Aktieägare som har sina aktier 
direktregistrerade på ett konto i Euroclear-systemet 
kommer automatiskt att ingå i listan över aktieägare. 

VALBEREDNING
Enligt Koden ska Bolaget ha en valberedning vars 
uppdrag ska omfatta beredning och upprättande av 
förslag till val av styrelseledamöter, styrelsens ordfö-
rande, ordförande vid stämma samt revisorer. Valbered-
ningen ska också föreslå arvode till styrelseledamöter 
och revisorer. Vid bolagsstämma den 1 september 2017 
beslutades att inrätta en valberedning samt att anta prin-
ciper för valberedningen enligt vilka valberedningen 
inför årsstämman 2018 ska bestå av fyra ledamöter 
representerande de tre största aktieägarna efter 
utgången av tredje kvartalet 2017, jämte styrelsens 
ordförande. Med de största aktieägarna avses de regist-
rerade aktieägarna eller på annat sätt kända aktieägarna 
efter utgången av tredje kvartalet. En ledamot i valbe-
redningen ska innan uppdraget accepteras noga över-
väga huruvida en intressekonflikt föreligger.

Valberedningens ledamöter ska offentliggöras senast 
sex månader före årsstämman på Bolagets hemsida. Om 
en ägarrepresentant avgår eller frånfaller innan uppdra-
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get fullgjorts ska den aktieägare som utsett ledamoten 
utse en ny ledamot. Skulle en aktieägare som utsett 
ledamot i valberedningen väsentligt minska sitt ägande i 
Bolaget ska, om valberedningen så beslutar, nästa ägare 
i storlek erbjudas att utse en ledamot till valberedningen. 
När en sådan ägarrepresentant har utsetts ska denne 
vara ledamot i valberedningen och ersätta den tidigare 
ledamot av valberedningen som inte längre represente-
rar en av de tre största aktieägarna. 

Valberedningen ska uppfylla de krav på sammansättning 
som uppställs i Koden. Om de större aktieägare som har 
rätt att utse ledamöter till valberedningen önskar utse 
personer som gör att de krav på valberedningens 
sammansättning som uppställs i Koden inte uppfylls, ska 
en större aktieägare ha företräde till sitt förstahandsval 
av ledamot framför en mindre aktieägare. Vid utseende 
av ny ledamot till följd av väsentliga ägarförändringar, 
ska den aktieägare som ska utse en ny ledamot, vid utse-
ende av ny ledamot, beakta den befintliga valberedning-
ens sammansättning.

Valberedningen ska utse valberedningens ordförande 
bland sina ledamöter. Styrelsens ordförande eller annan 
styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordfö-
rande. Mandatperioden för den utsedda valberedningen 
ska löpa intill dess att en ny valberedning utsetts. 

Arvode kan utgå till ledamöterna i valberedningen efter 
beslut därom av bolagsstämman.

Valberedningen inför årsstämman 2018 kommer att 
konstituera sig efter genomförandet av Erbjudandet.

STYRELSEN
Styrelsens uppgifter
Styrelsen är efter bolagsstämman Bolagets högsta 
beslutande organ. Det är styrelsen som ska svara för 
Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets 
angelägenheter, till exempel genom att fastställa mål 
och strategier, säkerställa rutiner och system för uppfölj-
ning av de fastslagna målen, fortlöpande bedöma Bola-
gets ekonomiska situation samt utvärdera den operativa 
ledningen. Det är vidare styrelsens ansvar att säkerställa 
att korrekt information ges till Bolagets intressenter, att 
Bolaget följer lagar och regler samt att Bolaget tar fram 
och implementerar interna policys och etiska riktlinjer. 
Styrelsen utser även Bolagets VD och fastställer lön och 
annan ersättning till denne utifrån de riktlinjer som 
stämman antagit.

Styrelsens sammansättning
Styrelsens bolagsstämmovalda ledamöter väljs årligen 
på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma 
hållits. Enligt Bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå 
av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter utan 
suppleanter.

Enligt Koden ska majoriteten av de bolagsstämmovalda 
styrelseledamöterna vara oberoende i förhållande till 
Bolaget och bolagsledningen. Vid avgörandet av om en 
ledamot är oberoende eller inte ska en samlad bedöm-
ning göras av samtliga omständigheter som kan ge 
anledning att ifrågasätta ledamotens oberoende i förhål-
lande till Bolaget eller bolagsledningen. Enligt Koden ska 
vidare minst två av de ledamöter som är oberoende i 
förhållande till Bolaget och bolagsledningen också vara 
oberoende i förhållande till större aktieägare. Med större 
aktieägare avses aktieägare som direkt eller indirekt 
kontrollerar tio procent eller mer av samtliga aktier och 
röster i Bolaget. För att avgöra en ledamots oberoende 
ska omfattningen av styrelseledamotens direkta och 
indirekta relationer med den större aktieägaren vägas in i 
bedömningen. En styrelseledamot som är anställd eller 
styrelseledamot i ett företag som är en större aktieägare 
anses inte vara oberoende.

Styrelsens ledamöter samt styrelsens bedömning 
avseende ledamöternas oberoende i förhållande till dels 
Bolaget och bolagsledning, dels till större aktieägare 
presenteras i avsnittet ”Styrelse, ledande befattningsha-
vare och revisor”. Som framgår gör styrelsen bedöm-
ningen att Bolaget uppfyller Kodens krav avseende 
oberoende. 

Styrelsens ordförande
Styrelsens ordförande har till uppgift att leda styrelsens 
arbete samt att tillse att styrelsens arbete bedrivs effek-
tivt och att styrelsen fullgör sina åligganden. Ordföran-
den ska genom kontakter med VD:n följa utvecklingen i 
Bolaget samt tillse att styrelsens ledamöter genom 
VD:ns försorg fortlöpande får den information som 
behövs för att kunna följa Bolagets ställning, ekono-
miska planering och utveckling. Ordföranden ska vidare 
samråda med VD:n i strategiska frågor samt kontrollera 
att styrelsens beslut verkställs på ett effektivt sätt. 

Styrelseordföranden ansvarar för kontakter med ägarna i 
ägarfrågor och för att förmedla synpunkter från ägarna 
till styrelsen. Ordföranden deltar inte i det operativa 
arbetet inom Bolaget, och ingår inte heller i bolags- 
ledningen.
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Styrelsearbetet
Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som ses över 
årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemö-
tet. Arbetsordningen reglerar bland annat styrelsens 
arbetsformer, arbetsuppgifter, beslutsordning inom 
Bolaget, styrelsens mötesordning, ordförandens arbets-
uppgifter samt arbetsfördelningen mellan styrelsen och 
VD:n. Instruktion avseende ekonomisk rapportering och 
VD-instruktionen fastställs också i samband med det 
konstituerande styrelsemötet.

Styrelsens arbete bedrivs också utifrån en årlig föredrag-
ningsplan, som tillgodoser styrelsens behov av informa-
tion. Styrelseordföranden och VD:n har vid sidan av 
styrelsemötena en löpande dialog kring förvaltningen av 
Bolaget.

Styrelsen sammanträder efter en i förväg beslutad 
årsplan och ska mellan varje årsstämma hålla minst fem 
ordinarie styrelsemöten. Utöver dessa möten kan extra 
möten arrangeras för behandling av frågor som inte kan 
hänskjutas till något av de ordinarie mötena. 

Styrelsens utskott
Bolagets styrelse har inrättat två utskott, revisionsutskot-
tet samt ersättningsutskottet. Styrelsen har antagit 
arbetsordningar för båda utskotten.

Revisionsutskottet
Revisionsutskottets uppgifter är huvudsakligen att 
 övervaka Bolagets finansiella ställning, att övervaka 
effektiviteten i Bolagets interna kontroll, internrevision 
och riskhantering, att hålla sig informerad om revisionen 

av årsredovisningen och koncernredovisningen samt att 
granska och övervaka revisorns opartiskhet och själv-
ständighet. Revisionsutskottet ska också bistå valbered-
ningen vid förslag till beslut om val av och arvodering av 
revisorn. Revisionsutskottet består av Marios Fotiadis 
(ordförande), Saeid Esmaeilzadeh och Anders P. Wiklund. 

Ersättningsutskottet
Ersättningsutskottets uppgifter är huvudsakligen att 
bereda frågor om ersättning och andra anställningsvill-
kor för VD:n och andra ledande befattningshavare. 
Ersättningsutskottet ska också följa och utvärdera 
 pågående och under året avslutade program för rörliga 
ersättningar för bolagsledningen samt följa och 
 utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar 
till ledande befattningshavare som årsstämman fattat 
beslut om. Ersättningsutskottet består av Saeid 
 Esmaeilzadeh (ordförande), Anders P. Wiklund och 
Anita Tollstadius. 

Ersättning till styrelsen 
Arvode till bolagsstämmovalda styrelseledamöter 
 beslutas av årsstämman.

Vid extra bolagsstämman den 1 september 2017 
 beslutades att arvode skulle utgå med 500 000 SEK till 
styrelseordföranden samt med 200 000 SEK till envar 
av styrelseledamöterna. 

För räkenskapsåret 2016 utgick ersättning till styrelsens 
ledamöter i enlighet med vad som anges i tabellen 
nedan. Samtliga belopp anges i TSEK om inte något 
annat anges.

Namn Befattning Styrelsearvode Annan ersättning Totalt 

Kleanthis G. Xanthopoulos Ordförande – 5 222 5 222

Anders P. Wiklund Ledamot – 299 299

Marios Fotiadis Ledamot – – –

Saeid Esmaeilzadeh Ledamot – – –

Christos Panotopoulos Ledamot – 1 417 1 417

Totalt: – 6 938 6 938
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VD OCH ÖVRIGA LEDANDE 
BEFATTNINGSHAVARE
VD:n är i sin roll underordnad styrelsen och har som 
huvuduppgift att sköta Bolagets löpande förvaltning och 
den dagliga verksamheten i Bolaget. Av styrelsens 
arbetsordning och VD-instruktionen framgår vilka frågor 
som Bolagets styrelse ska fatta beslut om och vilka 
beslut som faller inom VD:ns ansvarsområde. VD:n 
ansvarar även för att ta fram rapporter och nödvändigt 
beslutsunderslag inför styrelsesammanträden och är 
föredragande av materialet vid styrelsesammanträden. 

IRRAS bolagsledning består av Kleanthis G. Xanthopou-
los (VD), Fredrik Alpsten (Vice VD och CFO), Sabina 
Berlin (Vice President Finance), Christos Panotopoulos 

(Chief Scientific Officer and Founder), Karl-Matthias 
Moehlmann (Senior Vice President Commercial 
 Operations, General Manager Europe) och C. Lance 
Boling (Vice President of Product Development).

Ersättning till ledande befattningshavare 
Ersättning till ledande befattningshavare utgörs av fast 
lön, rörlig ersättning, pensionsförmåner, aktierelaterade 
incitamentsprogram, övriga förmåner samt villkor vid 
uppsägning. Till VD (Kleanthis G. Xanthopoulos) och 
övriga ledande befattningshavare utgick konsultarvoden 
och annan ersättning för räkenskapsåret 2016 i enlighet 
med vad som anges i tabellen nedan. Samtliga belopp 
anges i TSEK.

Fakturerade 
 konsultarvoden

Fakturerade 
arvoden Bonus

Pensions-
kostnader Totalt

VD (Kleanthis G. Xanthopoulos) 5 222 – – – 5 222

Övriga ledande befattningshavare 4 091 – – – 4 091

Totalt 9 313 – – – 9 313

Ledande befattningshavare är i allmänhet föremål för 
bonus, motsvarande högst 45 procent av årlig grundlön, 
vid uppfyllande av satta mål. VD har under vissa förut-
sättningar rätt till en ersättning motsvarande två årslöner 
i händelse av att dennes anställning upphör som en följd 
av en kontrollägarförändring eller försäljning av Bolagets 
verksamhet. 

Riktlinjer för ersättning till ledande 
befattningshavare
Bolagets utgångspunkt är att lönenivåer och andra 
anställningsvillkor ska möjliggöra för Koncernen att 
attrahera och behålla kompetenta ledande befattnings-
havare till rimliga kostnader för Bolaget. Ersättning till 
ledande befattningshavare ska bestämmas i enlighet 
med IRRAS ersättningspolicy. Ledande befattningshava-
res ersättning består av fast lön, rörliga ersättningar, 
pension och andra förmåner. För att undvika att IRRAS 
ledande befattningshavare uppmuntras till osunt riskta-
gande ska det finnas en grundläggande balans mellan 
fast och rörlig ersättning. Dessutom kan IRRAS 
årsstämma, om så beslutas, erbjuda långsiktiga incita-
mentsprogram såsom aktie- eller aktiekursrelaterade 
incitamentsprogram. 

Varje ledande befattningshavare ska erbjudas en fast lön 
som är marknadsmässig och baserad på arbetets svårig-
hetsgrad och den ledande befattningshavarens erfaren-
het, ansvar, kompetens och arbetsinsats. Varje ledande 
befattningshavare kan därutöver, från tid till annan, 
erbjudas rörlig ersättning (bonus) att utgå kontant. Den 

rörliga ersättningen ska grundas på dels tydliga, förutbe-
stämda och mätbara kriterier och ekonomiska resultat, 
dels i förväg uppsatta individuella mål och verksamhets-
mål, samt vara utformade med syfte att främja IRRAS 
långsiktiga värdeskapande. Rörlig ersättning får inte 
överstiga 12 månaders fast lön.

De ledande befattningshavarna ska erbjudas pensions-
villkor som är marknadsmässiga i förhållande till situatio-
nen i det land där befattningshavarna stadigvarande är 
bosatta. Icke-monetära förmåner ska underlätta de 
ledande befattningshavarnas arbetsutförande och 
motsvara vad som kan anses rimligt i förhållande till 
praxis på marknaden. Fast lön under uppsägningstiden 
och avgångsvederlag för de ledande befattningshavarna 
ska enligt riktlinjerna sammantaget inte överstiga 24 
fasta månadslöner.  

Styrelsen ska vara berättigad att avvika från riktlinjerna 
om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. 

Styrelsen ska inför varje årsstämma överväga om ytterli-
gare aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram 
ska föreslås bolagsstämman eller inte. Det är bolags-
stämman som beslutar om sådana incitamentsprogram. 
Incitamentsprogram ska bidra till långsiktig värdetillväxt. 
Emissioner och överlåtelser av värdepapper som beslu-
tats av bolagsstämma enligt reglerna i 16 kapitlet aktie-
bolagslagen omfattas inte av dessa riktlinjer i den mån 
bolagsstämma har eller kommer att fatta sådana beslut.
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EXTERN REVISION
Bolagets revisor utses av årsstämman för perioden intill 
slutet av nästa årsstämma. Revisorn granskar årsredo-
visningen och bokföringen samt styrelsens och VD:ns 
förvaltning. Revisorn ska efter varje räkenskapsår lämna 
en revisionsberättelse till bolagsstämman. Bolagets 
 revisor rapporterar varje år till styrelsen sina iakttagelser 
från granskningen. 

Vid årsstämman den 13 juni 2017 omvaldes KPMG AB 
som Bolagets revisor med auktoriserade revisor Duane 
Swanson som huvudansvarig revisor. Vid stämman 
beslutades också att arvode till revisorn ska utgå enligt 
löpande räkning. Revisorsarvodet för räkenskapsåret 
2016 uppgick till sammanlagt 92 TSEK. 

Ytterligare information om revisorn finns i avsnittet 
”Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer”. 

INTERN KONTROLL
Styrelsens ansvar för den interna kontrollen regleras i 
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen – som innehåller 
krav på att information om de viktigaste inslagen i IRRAS 
system för intern kontroll och riskhantering i samband 
med den finansiella rapporteringen varje år ska ingå i 
bolagsstyrningsrapporten – samt Koden. Styrelsen ska 
bland annat se till att IRRAS har god intern kontroll och 
formaliserade rutiner som säkerställer att fastlagda prin-
ciper för finansiell rapportering och intern kontroll efter-
levs samt att det finns ändamålsenliga system för 
uppföljning och kontroll av Bolagets verksamhet och de 
risker som Bolaget och dess verksamhet är förknippad 
med.

Den interna kontrollens övergripande syfte är att i rimlig 
grad säkerställa att Bolagets operativa strategier och mål 
följs upp och att ägarnas investering skyddas. Den 
interna kontrollen ska vidare säkerställa att den externa 
finansiella rapporteringen med rimlig säkerhet är tillför-
litlig och upprättad i överensstämmelse med god redo-
visningssed, att tillämpliga lagar och förordningar följs 
samt att krav på noterade bolag efterlevs. Den interna 
kontrollen omfattar huvudsakligen följande fem 
komponenter.

Kontrollmiljö
Styrelsen har det övergripande ansvaret för den interna 
kontrollen avseende den finansiella rapporteringen. I 
syfte att skapa och vidmakthålla en fungerande kontroll-
miljö har styrelsen antagit ett antal policys och styrdoku-
ment som reglerar den finansiella rapporteringen. Dessa 
utgörs huvudsakligen av styrelsens arbetsordning, 

VD-instruktion samt instruktion för finansiell rapporte-
ring. Styrelsen har också antagit en särskild attestordning 
samt en finanspolicy. Bolaget har även en ekonomi-
handbok som innehåller principer, riktlinjer och 
processbeskrivningar för redovisning och finansiell 
rapportering. Styrelsen har vidare inrättat ett revisionsut-
skott som har som huvudsaklig uppgift att övervaka 
Bolagets finansiella ställning, att övervaka effektiviteten i 
Bolagets interna kontroll, internrevision och riskhante-
ring, att hålla sig informerad om revisionen av årsredo-
visningen och koncernredovisningen samt att granska 
och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet. 
Ansvaret för det löpande arbetet med den interna 
kontrollen avseende den finansiella rapporteringen har 
delegerats till Bolagets VD. Denna rapporterar löpande 
till styrelsen i enlighet med den fastlagda VD-instruktio-
nen och instruktionen för finansiell rapportering. Styrel-
sen får även rapporter från Bolagets revisor.

Ansvaret över den interna verksamhetsspecifika kontrol-
len i den dagliga verksamheten ligger hos Bolagets 
kvalitetsansvariga.

Riskbedömning 
I riskbedömningen ingår att identifiera risker som kan 
uppstå om de grundläggande kraven på den finansiella 
rapporteringen i Bolaget inte uppfylls. IRRAS lednings-
grupp har i ett särskilt riskutvärderingsdokument identi-
fierat och utvärderat de risker som aktualiseras i Bolagets 
verksamhet samt utvärderat hur riskerna kan hanteras. 
Inom styrelsen ansvarar primärt revisionsutskottet för att 
löpande utvärdera Bolagets risksituation varefter styrel-
sen även gör en årlig genomgång av risksituationen.

Kontrollaktiviteter 
Kontrollaktiviteter begränsar identifierade risker och 
säkerställer korrekt och tillförlitlig finansiell rapportering. 
Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen och 
uppföljning av bolagsledningen. Detta sker genom både 
interna och externa kontrollaktiviteter samt genom 
granskning och uppföljning av Bolagets styrdokument 
som är relaterade till riskhantering. 

Kontrollaktiviteternas effektivitet utvärderas årligen, och 
resultaten av dessa utvärderingar avrapporteras till 
styrelsen och revisionsutskottet. 

I avtal med underleverantörer tillförsäkras Bolaget rätten 
att kontrollera respektive underleverantörs uppfyllnad av 
aktuella tjänster, inkluderat kvalitetsaspekter. 
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Information och kommunikation
Bolaget har informations- och kommunikationsvägar 
som syftar till att främja riktigheten av den finansiella 
rapporteringen och möjliggöra rapportering och åter-
koppling från verksamheten till styrelse och ledning, 
exempelvis genom att styrande dokument i form av 
interna policys, riktlinjer och instruktioner avseende den 
ekonomiska rapporteringen gjorts tillgängliga och är 
kända för berörda medarbetare. Styrelsen har också 
antagit en informationspolicy som reglerar Bolagets 
informationsgivning.

Uppföljning
Efterlevande och effektiviteten i de interna kontrollerna 
följs upp löpande. VD:n ser till att styrelsen löpande 
erhåller rapportering om utvecklingen av Bolagets verk-
samhet, däribland utvecklingen av Bolagets resultat och 
ställning samt information om viktiga händelser, såsom 
exempelvis forskningsresultat och viktiga avtal. VD:n 
avrapporterar också dessa frågor på varje styrelsemöte. 

Bolagets efterlevnad av tillämpliga policys och styrdoku-
ment är föremål för årlig utvärdering. Resultaten av 
dessa utvärderingar sammanställs av Bolagets CFO och 
avrapporteras till styrelsen och revisionsutskottet.
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Bolagsordning för IRRAS AB, org. nr 556872-7134

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

§ 2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun. 

§ 3 Verksamhet 
Föremålet för bolagets verksamhet är att utveckla, mark-
nadsföra och sälja medicinteknisk utrustning, direkt eller 
indirekt äga och förvalta fast eller lös egendom och 
därmed förenlig verksamhet. 

§ 4 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 502 500 kronor och högst 
2 010 000 kronor. 

§ 5 Antalet aktier
Antalet aktier ska vara lägst 16 750 000 och högst 
67 000 000. 

§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju 
styrelseledamöter.

§ 7 Revisor
För granskning av bolagets årsredovisning samt styrel-
sens och verkställande direktörens förvaltning ska lägst 
en och högst två revisorer, med eller utan revisorssupp-
leanter, utses. 

§ 8 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i 
Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls 
tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett 
ska vidare annonseras i Dagens industri.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolags-
stämma ska dels vara upptagen som aktieägare i utskrift 
eller annan framställning av hela aktieboken avseende 
förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra 
anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallel-
sen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, 
annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julaf-
ton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte 
vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig biträ-
den vid bolagsstämman endast om han eller hon anmä-
ler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfa-
rande som gäller för aktieägares anmälan till 
bolagsstämma.

§ 9 Ärenden på årsstämma 
På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

 1. Val av ordförande vid stämman.

 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

 3. Val av en eller flera justeringsmän.

 4.  Prövning av om stämman blivit behörigen 
sammankallad. 

 5. Godkänna förslag till dagordning.

 6.  Framläggande av årsredovisning och revisionsberät-
telse samt i förekommande fall koncernredovisning 
och koncernrevisionsberättelse.

 7. Beslut angående

 (a)  fastställelse av resultaträkning och balansräkning 
samt i förekommande fall koncernresultaträkning 
och koncernbalansräkning,

 (b)  dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust 
enligt den fastställda balansräkningen samt i före-
kommande fall den fastställda koncern- 
balansräkningen

 (c)  ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkstäl-
lande direktören.

 8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

 9. Val av styrelse och revisorer

 10.  Annat ärende som ankommer på stämman enligt 
aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. 

§ 11 Avstämningsförbehåll 
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsre-
gister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finan-
siella instrument.

BOLAGSORDNING
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ALLMÄN BOLAGSINFORMATION
Bolagets firma tillika handelsbeteckning är IRRAS AB. 
Bolagets organisationsnummer är 556872-7134 och 
styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun. 

Bolaget bildades den 21 november 2011 och registrera-
des vid Bolagsverket samma datum. IRRAS är ett publikt 
aktiebolag och dess associationsform regleras av aktie-
bolagslagen (2005:551). Bolagets syfte är att bedriva 
utvecklings-, marknadsförings- och försäljningsverk-
samhet av medicinska hjälpmedel, direkt eller indirekt 
äga och förvalta lös eller fast egendom samt att bedriva 
därmed förenlig verksamhet. Vänligen se avsnittet 
”Bolagsordning” för mer information.

KONCERN
IRRAS AB är moderbolag i en koncern bestående av ett 
tyskt dotterbolag, IRRAS GmbH, och ett amerikanskt 
dotterbolag, IRRAS USA Inc., registrerat i Delaware. 
Samtliga dotterbolag ägs till 100 procent av IRRAS AB.

VÄSENTLIGA AVTAL
Vid utfärdandet av detta prospekt har IRRAS inte några 
avtal av väsentlig betydelse utöver den löpande verk-
samheten. Avtal inom den löpande verksamheten inklu-
derar huvudsakligen tillverkningsavtal med de företag 
som producerar de olika komponenterna i IRRAflow-
systemet och avtal med återförsäljare. Såväl tillverk-
ningsavtalen som distributionsavtalen är ingångna på 
villkor som är sedvanliga för Bolagets bransch.

FÖRSÄKRINGAR
Styrelsen bedömer att Bolagets nuvarande försäkrings-
skydd är tillfredsställande med hänsyn till verksamhetens 
art och omfattning.

TVISTER OCH RÄTTSLIGA FÖRFARANDEN
IRRAS har under de senaste tolv månaderna inte varit 
part i några rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden 
(inklusive ännu icke avgjorda ärenden eller sådana som 
Bolaget är medvetna om kan uppkomma) och som nyli-
gen haft eller skulle kunna få betydande effekter på 
Bolagets finansiella ställning eller resultat.

PLACERINGSAVTAL
Enligt villkoren i ett avtal om placering av aktier som 
avses att ingås omkring den 21 november 2017 mellan 
Bolaget, Huvudägarna och Sole Global Coordinator 
(”Placeringsavtalet”) åtar sig Bolaget att emittera högst 
cirka 34,2 procent av aktierna i Bolaget efter Erbjudandet 
till de köpare som anvisas av Sole Global Coordinator. 

Erbjudandet är villkorat av att intresset för Erbjudandet 
enligt Sole Global Coordinators bedömning är tillräckligt 
stort för ändamålsenlig handel av Bolaget aktier, att 
Placeringsavtalet ingås, att vissa villkor i Placeringsavta-
let uppfylls samt att Placeringsavtalet inte sägs upp. 
Placeringsavtalet föreskriver att Sole Global Coordina-
tors åtagande att förmedla förvärvare till eller, för det fall 
Sole Global Coordinator misslyckas med detta, självt 
förvärva de aktier som omfattas av Erbjudandet är villko-
rat bland annat av att inga väsentliga negativa händelser 
inträffar samt vissa andra sedvanliga villkor. Sole Global 
Coordinator kan säga upp Placeringsavtalet fram till 
likviddagen om några väsentliga negativa händelser 
inträffar, vid brister i de garantier som Bolaget och 
Huvudägarna lämnat till Sole Global Coordinator eller 
vid bristande uppfyllelse av övriga villkor i Placeringsav-
talet. Om ovan angivna villkor inte uppfylls eller om Sole 
Global Coordinator säger upp Placeringsavtalet kan 
Erbjudandet avbrytas. I sådant fall kommer vare sig leve-
rans av eller betalning för aktier att genomföras under 
Erbjudandet.

Bolaget avser vidare att lämna en Övertilldelningsoption 
som Sole Global Coordinator kan utnyttja under 30 
dagar från första dagen för handel i Bolagets aktier, 
innebärande att Bolaget åtar sig att på begäran av Sole 
Global Coordinator utöka Erbjudandet genom att emit-
tera ytterligare aktier motsvarande cirka 15 procent av 
aktierna som omfattas av Erbjudandet till samma pris 
som i Erbjudandet. Denna option får endast utnyttjas för 
att täcka eventuell övertilldelning i samband med 
Erbjudandet.

Genom Placeringsavtalet kommer Huvudägarna, aktie-
ägande styrelseledamöter och Bolagets ledande befatt-
ningshavare åta sig, med vissa förbehåll, att inte sälja sina 
respektive innehav under viss tid efter att handeln på 
Nasdaq First North Premier har inletts (“Lock up-perio-
den”). Lock up-perioden för Huvudaktieägarna kommer 
att vara 365 dagar. För aktieägande styrelseledamöter 
och Bolagets ledande befattningshavare samt samtliga 
personer som deltar i något av Bolagets aktierelaterade 
incitamentsprogram, kommer Lock up-perioden att vara 
365 dagar. Lock up-åtagandet omfattar inte aktier som 
förvärvas inom ramen för Erbjudandet. Serendipity Ixora 
AB (publ), en av Huvudägarna, har aviserat en avsikt att 
dela ut innehavet i IRRAS efter genomförandet av 
Erbjudandet. 

LEGALA FRÅGOR OCH KOMPLETTERANDE 
INFORMATION
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Serendipity Group AB, ett bolag ytterst ägt av Serendip-
ity-gruppens grundare Saeid Esmaeilzadeh och Ashkan 
Pouya, äger cirka 56 procent av Serendipity Ixora AB 
(publ) per Prospektets datum. Resterande 44 procent 
ägs av cirka 300 svenska privatpersoner. Aktierna som 
delas ut till Serendipity Group AB kommer att omfattas 
av den ovan nämnda Lock up-perioden om 365 dagar. 
De aktier som delas ut till övriga aktieägare i Serendipity 
Ixora AB (publ) kommer att omfattas av en reducerad 
Lock up-period om 180 dagar, och kommer vidare att 
placeras på ett depositionskonto (så kallad escrow) för 
att säkerställa att lock up-åtagandet upprätthålls. Efter 
utgången av respektive Lock up-period kan aktierna 
komma att bjudas ut till försäljning, vilket kan påverka 
marknadspriset på aktien. Sole Global Coordinator kan 
komma att medge undantag från ifrågavarande åtagan-
den. Bolaget kommer i Placeringsavtalet att åta sig gent-
emot Sole Global Coordinator bland annat att, med vissa 
undantag, under en period av 180 dagar från första 
dagen för handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North 
Premier, inte utan skriftligt medgivande från Sole Global 
Coordinator, besluta eller föreslå bolagsstämma att 
besluta om ökning av aktiekapitalet genom emission av 
aktier eller andra finansiella instrument.

STABILISERING
I samband med Erbjudandet kan Sole Global Coordina-
tor komma genomföra transaktioner i syfte att stödja 
marknadspriset på aktierna på en nivå högre än den som 
i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden. 
Sådana stabiliseringstransaktioner kan komma att 
genomföras på Nasdaq First North Premier, OTC-mark-
naden eller på annat sätt, och kan komma att genom-
föras när som helst under perioden som börjar på första 
dagen för handel i aktierna på Nasdaq First North 
Premier och avslutas senast 30 kalenderdagar därefter. 
Sole Global Coordinator har dock ingen skyldighet att 
genomföra någon stabilisering och det finns ingen 
garanti för att stabilisering kommer att genomföras. 
Stabilisering, om påbörjad, kan vidare komma att avbry-
tas när som helst utan förvarning. Under inga omstän-
digheter kommer transaktioner att genomföras för att 
stödja marknadspriset på aktierna till pris som är högre 
än det pris som fastställs i Erbjudandet. Inom en vecka 
efter stabiliseringsperiodens utgång kommer Sole 
Global Coordinator att, genom Bolaget, offentliggöra 
huruvida stabilisering utfördes eller inte, det datum då 
stabilisering inleddes, det datum då stabilisering senast 
genomfördes, samt det prisintervall inom vilket stabilise-
ringen genomfördes för vart och ett av de datum då 
stabiliseringstransaktioner genomfördes. 

RÅDGIVARES INTRESSEN
ABGSC är Sole Global Coordinator och Vator Securities 
finansiell rådgivare i Erbjudandet. ABGSC och Vator 
Securities tillhandahåller finansiell rådgivning och andra 
tjänster till Bolaget i samband med Erbjudandet. ABGSC 
och Vator Securities äger inga aktier i Bolaget och har, 
utöver på förhand avtalad ersättning för sina tjänster, 
inga andra ekonomiska intressen i IRRAS. 

TECKNINGSÅTAGANDEN
De befintliga aktieägarna Serendipity Ixora AB (publ)1) 

och Vandel Medical Equipment Ltd.2) (tillsammans 
”Investerande Aktieägare”) har åtagit sig att teckna aktier 
i Erbjudandet motsvarande sammanlagt 35 MSEK, vilket 
motsvarar 10 procent av antalet aktier i Erbjudandet 
(exkluderande Övertilldelningsoptionen).  De Investe-
rande Aktieägarna äger rätt att bestämma den slutliga 
fördelningen av de aktier som omfattas av åtagandet 
enligt ovan, vilket innebär att var och en av de Investe-
rande Aktieägarna formellt har åtagit sig att teckna 
samtliga de aktier som omfattas av åtagandet. 

Investerande Aktieägare erhåller ingen ersättning för 
åtagandet enligt ovan och är inte garanterade tilldelning. 
Sole Global Coordinator och styrelsen för IRRAS bedö-
mer att Investerande Aktieägare har god kreditvärdighet 
och således kommer att kunna infria teckningsåtagan-
det. Investerande Aktieägares åtaganden är emellertid 
inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel eller 
pantsättning eller liknande arrangemang, varför det finns 
en risk för att Investerande Aktieägare inte kommer att 
kunna infria sina åtaganden. 

NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER
Bolagets närståendetransaktioner beskrivs i detalj i not 3 
(Transaktioner med närstående) avseende perioderna 
1 januari till 30 september 2017 och 1 januari till 
30 september 2016 respektive i not 9 (Transaktioner 
med närstående) avseende räkenskapsåren 2016, 2015 
och 2014 vilka återfinns på sidorna F-6 respektive sidan 
F-23 i avsnittet ”Historisk finansiell information”. 
 Bolagets uppfattning är att samtliga närståendetransak-
tioner har genomförts på marknadsmässiga villkor.

ANSTÄLLNINGS- OCH KONSULTAVTAL
Per dagen för detta Prospekt har Bolaget 11 anställda, 
varav 2 är anställda i Sverige, 4 i Tyskland och 5 i USA, alla 
tillsvidare anställda. Dessutom har Bolaget ingått konsul-
tavtal med 9 långtidskonsulter. Konsultavtalen omfattar, 
såvitt avser personer i Bolagets ledning, Bolagets Chief 
 Scientific Officer. I övrigt förekommer det per Prospek-

1) Med adress Stureplan 15, 111 45 Stockholm
2) Med adress Prodromou 75, One World Parkview House, 4th floor, Nicosia 2063, Cyprus.
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tets datum inga konsultavtal med ledamöter i styrelsen 
eller personer i Bolagets ledning. Anställnings- och 
konsultavtal är ingångna på marknadsmässiga villkor.

PATENT, VARUMÄRKEN OCH IMMATERIELLA 
RÄTTIGHETER 
Bolagets immateriella rättigheter skyddas huvudsakligen 
genom erhållna patent samt patentansökningar. Ingivna 
patentansökningar ger ett skydd som motsvarar patent 
förutsatt att patent senare beviljas. Den forskning och 
utveckling som Bolaget bedriver ger ständigt upphov till 
nya patentmöjligheter inom befintliga projekt, men även 
inom nya områden, vilka utvärderas av såväl Bolaget 
som av patentjurister kopplade till Bolaget. Huruvida 
patent ska sökas i särskilt fall eller inte avgörs från fall till 
fall. Se vidare under rubriken ”Patent” under avsnittet 
”Verksamhetsbeskrivning”. 

IRRAS har varumärkesregistreringar (i EU och Sverige) 
och ansökningar i USA för ordet ”IRRAS”. Bolaget har 
även registrerat produktnamnet ”IRRAflow” i EU och en 
ansökning är under behandling i USA. 

KOSTNADER I SAMBAND MED ERBJUDANDET 
Baserat på antagandet att Erbjudandet blir fulltecknat 
beräknas IRRAS intäkter från Erbjudandet uppgå till cirka 
350 MSEK före kostnader hänförliga till Erbjudandet. 
IRRAS kostnader hänförliga till Erbjudandet, inklusive 
ersättning till emissionsinstitut och och andra rådgivare, 
samt övriga uppskattade transaktionskostnader, beräk-
nas uppgå till högst 34 MSEK.

DOKUMENT TILLGÄNGLIGA FÖR 
GRANSKNING
Kopior av följande handlingar finns tillgängliga på IRRAS 
huvudkontor på Vasagatan 16, 111 20 Stockholm, under 
Prospektets giltighetstid (ordinarie kontorstid på 
vardagar): 

●● Prospektet;
●● IRRAS bolagsordning;
●● Årsredovisningar för räkenskapsåren 2015-2016 
(inklusive revisionsberättelser) för IRRAS och dess 
samtliga dotterbolag; och

●● IRRAS delårsrapport för perioden 1 januari– 
30 september 2017. 
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AKTIEÄGARE SOM ÄR OBEGRÄNSAT 
SKATTSKYLDIGA I SVERIGE
Fysiska personer
Kapitalvinstbeskattning 
När marknadsnoterade aktier säljs eller på annat sätt 
avyttras kan en skattepliktig kapitalvinst eller en avdrags-
gill kapitalförlust uppstå. Kapitalvinster beskattas i 
inkomstslaget kapital med en skattesats om 30 procent. 
Kapitalvinsten eller kapitalförlusten beräknas normalt 
som skillnaden mellan försäljningsersättningen, efter 
avdrag för försäljningsutgifter, och omkostnadsbelop-
pet. Omkostnadsbeloppet för alla aktier av samma slag 
och sort beräknas gemensamt med tillämpning av 
genomsnittsmetoden. Vid försäljning av marknadsnote-
rade aktier får omkostnadsbeloppet alternativt bestäm-
mas enligt schablonmetoden till 20 procent av försälj-
ningsersättningen efter avdrag för försäljningsutgifter. 

Kapitalförluster på marknadsnoterade aktier är fullt ut 
avdragsgilla mot skattepliktiga kapitalvinster som 
uppkommer under samma beskattningsår på aktier och 
på andra marknadsnoterade delägarrätter förutom 
andelar i värdepappersfonder eller specialfonder som 
endast innehåller svenska fordringsrätter, s.k. räntefon-
der. Kapitalförluster på aktier eller andra delägarrätter 
som inte kan kvittas på detta sätt får dras av med upp till 
70 procent mot övriga inkomster i inkomstslaget kapital. 

Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges 
skattereduktion mot kommunal och statlig inkomstskatt 
samt fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. 
Skattereduktion medges med 30 procent av den del av 

underskottet som inte överstiger 100 000 SEK och 
21 procent av resterande del. Ett sådant underskott kan 
inte sparas till senare beskattningsår. 

Skatt på utdelning 
För fysiska personer beskattas utdelning på marknads-
noterade aktier i inkomstslaget kapital med en skattesats 
om 30 procent. För fysiska personer som är bosatta i 
Sverige innehålls normalt preliminärskatt avseende 
utdelning med 30 procent. Den preliminära skatten 
innehålls av Euroclear, eller när det gäller förvaltarregist-
rerade aktier, av förvaltaren. 

Aktiebolag
Skatt på kapitalvinster och utdelning 
För ett aktiebolag beskattas alla inkomster, inklusive 
skattepliktig kapitalvinst och utdelning, i inkomstslaget 
näringsverksamhet med 22 procent. Kapitalvinster och 
kapitalförluster beräknas på samma sätt som beskrivits 
ovan avseende fysiska personer. 

Avdragsgilla kapitalförluster på aktier eller andra 
del ägarrätter får endast dras av mot skattepliktiga 
kapital vinster på aktier och andra delägarrätter. En sådan 
kapitalförlust kan även, om vissa villkor är uppfyllda, 
 kvittas mot kapitalvinster på aktier eller andra delägarrät-
ter i bolag inom samma koncern, under förutsättning att 
koncernbidragsrätt föreligger mellan bolagen. En kapi-
talförlust som inte kan utnyttjas ett visst år får sparas och 
kvittas mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier samt 
andra delägarrätter under efterföljande beskattningsår 
utan begränsning i tiden. 

SKATTEFRÅGOR I SVERIGE

Nedan följer en sammanfattning av vissa skatteregler för fysiska personer och aktiebolag som är 
obegränsat skattskyldiga i Sverige, om inte annat anges. Sammanfattningen är baserad på gällande 
lagstiftning och är endast avsedd som allmän information. Sammanfattningen omfattar inte värde-
papper som innehas av handelsbolag eller som innehas som lagertillgångar i näringsverksamhet. 
Vidare omfattas inte de särskilda reglerna för skattefri kapitalvinst (inklusive avdragsförbud vid kapital-
förlust) och utdelning i bolagssektorn som kan bli tillämpliga då aktieägare innehar aktier som anses 
näringsbetingade. Inte heller omfattas de särskilda regler som kan bli tillämpliga på innehav i bolag 
som är eller tidigare har varit s.k. fåmansföretag eller på aktier som förvärvats med stöd av s.k. kvalifi-
cerade andelar i fåmansföretag. Sammanfattningen omfattar inte heller aktier som förvaras på ett 
investeringssparkonto (ISK) och som omfattas av särskilda regler om schablonbeskattning. Särskilda 
skatteregler gäller för vissa typer av skattskyldiga, exempelvis investmentföretag och försäkringsföre-
tag. Beskattningen av varje enskild aktieägare beror på dennes speciella situation. Varje innehavare av 
aktier bör därför rådfråga en skatterådgivare för att få information om de särskilda konsekvenser som 
kan uppstå i det enskilda fallet, inklusive tillämpligheten och effekten av utländska regler och 
skatteavtal.
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AKTIEÄGARE SOM ÄR BEGRÄNSAT 
SKATTSKYLDIGA I SVERIGE
Kupongskatt 
För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige 
och som erhåller utdelning på aktier i ett svenskt aktie-
bolag uttas normalt svensk kupongskatt. Skattesatsen är 
30 procent, vilken dock i allmänhet är reducerad genom 
skatteavtal som Sverige ingått med andra länder för 
undvikande av dubbelbeskattning. Flertalet av Sveriges 
skatteavtal möjliggör nedsättning av den svenska skatten 
till avtalets skattesats direkt vid utdelningstillfället om 
erforderliga uppgifter om den utdelningsberättigade 
föreligger. I Sverige verkställs avdraget för kupongskatt 
normalt av Euroclear, eller beträffande förvaltarregistre-
rade aktier, av förvaltaren. 

I de fall 30 procent kupongskatt innehållits vid utbetal-
ning till en person som har rätt att beskattas enligt en 
lägre skattesats eller för mycket kupongskatt annars 
innehållits, kan återbetalning begäras hos Skatteverket 
före utgången av det femte kalenderåret efter 
utdelningen. 

Kapitalvinstbeskattning 
Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och 
vars innehav inte är hänförligt till ett fast driftställe i 
Sverige kapitalvinstbeskattas normalt inte i Sverige vid 
avyttring av aktier. Aktieägare kan emellertid bli föremål 
för beskattning i sin hemviststat. Enligt en särskild skat-
teregel kan emellertid fysiska personer som är begränsat 
skattskyldiga i Sverige bli föremål för svensk kapitalvinst-
beskattning vid försäljning av aktier om de vid något till-
fälle under avyttringsåret eller något av de tio föregå-
ende kalenderåren har varit bosatta eller stadigvarande 
vistats i Sverige. Tillämpligheten av denna regel kan dock 
begränsas av skatteavtal mellan Sverige och andra 
länder. 
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FINANSIELL INFORMATION FÖR PERIODEN 1 JANUARI TILL 
30 SEPTEMBER 2017 OCH 1 JANUARI TILL 30 SEPTEMBER 2016

KONCERNENS RAPPORT ÖVER RESULTAT I SAMMANDRAG

Belopp i TSEK (om inte annat anges)
Koncernen 

Jan–sep 2017
Koncernen 

Jan–sep 2016

Nettoomsättning 11 304 –

Kostnader för sålda varor -3 616 –

Bruttoresultat 7 688 –

Övriga rörelseintäkter 490 201

Försäljningskostnader –10 653 –5 730

Administrationskostnader –28 955 –12 628

Forsknings- och utvecklingskostnader –6 327 –2 169

Övriga rörelsekostnader – –441

Rörelseresultat –37 756 –20 767

Finansiella intäkter 135 1

Finansiella kostnader –31 –775

Resultat från finansiella poster 104 –774

Resultat före skatt –37 653 –21 541

Skatt – –

Periodens resultat –37 653 –21 541

Periodens resultat per aktie före och efter 
utspädning (SEK) –2,19 –1,51

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT I SAMMANDRAG

Belopp i TSEK
Koncernen 

Jan–sep 2017
Koncernen 

Jan–sep 2016

Periodens resultat –37 653 –21 541

Övrigt totalresultat för perioden:

Poster som kan komma att redovisas över 
resultaträkningen:

Periodens omräkningsdifferenser vid 
omräkning av utländska verksamheter –727 –61

Övrigt totalresultat för perioden,  
netto efter skatt –727 –61

Summa totalresultat för perioden –38 379 –21 602

Noterna på sida F6–F7 utgör en integrerad del av dessa finansiella rapporter.



INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I IRRAS AB F-3

HISTORISK FINANSIELL INFORMATION

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING I SAMMANDRAG

Belopp i TSEK
Koncernen 

30 sept 2017
Koncernen 

30 sept 2016

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utveckling 32 464 16 906

Patent 2 611 2 927

Materiella anläggningstillgångar 228 17

Summa anläggningstillgångar 35 304 19 850

Omsättningstillgångar

Varulager 5 057 –

Övriga fordringar 9 725 579

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 219 67

Likvida medel 28 516 81 669

Summa omsättningstillgångar 43 516 82 316

SUMMA TILLGÅNGAR 78 820 102 166

EGET KAPITAL

Aktiekapital 517 86

Övrigt tillskjutet kapital 175 780 176 211

Reserver –335 –61

Balanserat resultat inklusive periodens 
resultat –104 515 –74 755

Summa eget kapital 71 448 101 481

 

SKULDER

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 3 828 261

Övriga skulder 222 199

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 3 322 225

Summa kortfristiga skulder 7 372 685

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 78 820 102 166

Noterna på sida F6–F7 utgör en integrerad del av dessa finansiella rapporter.
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL I SAMMANDRAG

Belopp i TSEK Not Aktiekapital

Övrigt  
tillskjutet  

kapital Reserver

Balanserat 
resultat inkl. 

årets resultat
Summa eget 

kapital

Ingående eget kapital 2016–01–01 59 60 740 – –60 670 129
     

Periodens totalresultat      

Periodens resultat – – – –21 541 –21 541

Periodens övriga totalresultat – – –61 – –61

Periodens totalresultat – – –61 –21 541 –21 602

Transaktioner med aktieägare  

Incitamentsprogram – – –  7 456 7 456

Nyemission – 91 232 – – 91 250

Kostnader nyemission – –6 052 – – –6 051

Inlösen av konvertibelt lån –  30 291 – – 30 300

Utgående eget kapital 2016–09–30 86 176 211 –61 –74 755 101 481

Ingående eget kapital 2017–01–01 86 176 211 392 –81 574 95 115
     

Periodens totalresultat      

Periodens resultat – – – –37 653 –37 653

Periodens övriga totalresultat – – –727 – –727

Periodens totalresultat – – –727 –37 653 –38 380
     

Transaktioner med aktieägare

Fondemission 431 –431 – – –

Incitamentsprogram – – – 14 712 14 712

Utgående eget kapital 2017–09–30 517 175 780 –335 –104 515 71 448

Noterna på sida F6–F7 utgör en integrerad del av dessa finansiella rapporter.
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN I SAMMANDRAG

Belopp i TSEK Not
Koncernen 

Jan–sep 2017
Koncernen 

Jan–sep 2016

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Rörelseresultat –37 756 –20 767

Justering för icke kassaflödespåverkande poster

– Avskrivningar 1 874 238

– Incitamentsprogram 14 712 7 456

Erhållen ränta – 23

Erlagd ränta –1 19

Ökning/minskning varulager –5 057 –

Ökning/minskning rörelsefordringar –9 395 –288

Ökning/minskning rörelseskulder 4 334 –711

Kassaflöde från den löpande verksamheten –31 289 –14 029

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Investering i materiella anläggningstillgångar –219 –18

Investering i immateriella anläggningstillgångar –10 062 –7 890

Kassaflöde från investeringsverksamheten –10 282 –7 908

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Nyemission – 85 198

Kassaflöde från finansieringsverksamheten – 85 198

Periodens kassaflöde –41 570 63 261

Likvida medel vid periodens början 70 814 18 408

Kursdifferens i likvida medel –728 0

Likvida medel vid periodens slut 28 516 81 669

 
Noterna på sida F6–F7 utgör en integrerad del av dessa finansiella rapporter.
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NOTER

NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårs-
rapportering och Årsredovisningslagen. De angivna redovis-
ningsprinciperna har tillämpats på sektionen ”Historisk finansiell 
information för räkenskapsåren 2016, 2015 och 2014”. 

Nya eller ändrade standarder eller tolkningar av standarder 
som träder i kraft 1 januari 2017 har inte haft någon signifikant 
inverkan på IRRAS finansiella rapporter. Bolaget har analyserat 
de potentiella effekterna av införandet av IFRS 15 ’Intäkter från 
avtal med kunder’, som gäller från 1 januari 2018, och bedömer 
att införandet av IFRS 15 inte kommer att få någon signifikant 
inverkan på de finansiella rapporterna bortsett från ytterligare 
upplysningar.

NOT 2 VÄSENTLIGA RISKER OCH 
OSÄKERHETSFAKTORER

Ett antal risker och osäkerhetsfaktorer är förknippade med 
koncernens verksamhet. Det finns alltid en risk att konkur-
renter erbjuder effektivare och bättre produkter än bolaget och 
att kundbasen därmed minskar. Felaktiga, försenade eller 
uteblivna leveranser från bolagets leverantörer innebär att bola-
gets leveranser i sin tur försenas, blir bristfälliga eller felaktiga. 

Det kan inte garanteras att bolagets verksamhet inte kommer 
att omfattas av restriktioner från myndigheter eller att bolaget 
erhåller nödvändiga framtida myndighetsgodkännanden. 
Risken finns att bolagets förmåga att utveckla produkter upphör 
eller att produkter inte kan lanseras i enlighet med fastställda 
tidsplaner eller att mottagandet på marknaden blir sämre än 
förväntat. Dessa risker kan innebära minskad försäljning och 

påverka bolagets resultat negativt. Bolaget är också exponerat 
för att kunder inte kan betala samt att bolaget inte kan finan-
siera sin verksamhet. 

Förutsättningar för fortsatt drift
Den finansiella delårsinformationen för koncernen har upprät-
tats utifrån förutsättningen om fortsatt drift. Koncernen har 
historiskt redovisat förluster till följd av utvecklingen av 
IRRAflow och i närtid också relaterat till marknadsinitiativ och 
lanseringar under 2017. Vid upprättandet av den finansiella 
delårsinformationen har ledningen baserat sina antaganden på 
existerande likvida medel och framtida kassaflöden från försälj-
ning av produkter. Vid uppskattandet av framtida utgifter har 
ledningen beaktat att vissa utgifter är under ledningens kontroll 
och kan därmed elimineras eller skjutas på framtiden. Huvud-
delen av koncernens utgifter är diskretionära. Den pågående 
kommersialiseringen och produktutvecklingsstrategin kan inte 
uppnås om inte tillkommande finansiering erhålls, vilket i så fall 
kommer att resultera i eliminering av vissa aktiviteter såsom 
vidare produktutveckling och expansion till nya marknader 
vilket väsentligen minskar utflödet av likviditet.

Ledningen är medveten om att det föreligger osäkerheter i 
uppskattningen av de framtida kassaflödena, men baserat på en 
omarbetad strategi om inte tillkommande finansiering erhålls, 
tror ledningen att det finns rimliga förväntningar att koncernen 
har erforderliga resurser för att fortsätta driva verksamheten 
under överskådlig framtid. Om koncernen av något skäl inte kan 
fortsätta att driva verksamheten, kan det påverka koncernens 
möjlighet att realisera tillgångarnas redovisade värden, speciellt 
relaterat till balanserade utvecklingskostnader, samt att betala 
skulder i normal takt och till de belopp som finns upptagna i 
koncernens finansiella delårsinformation.

NOT 3 TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Bolaget har som närstående definierat företagsledningen, styrelsen i moderbolaget och koncernen, ägarna till koncernen samt 
dotterföretag. Aktier i dotterföretag samt transaktioner mellan företag som ingår i koncernen elimineras i koncernredovisning varför 
någon närmare redogörelse ej lämnas kring dessa belopp.

Följande transaktioner har skett med närstående parter under perioden:
 
TSEK, KOSTNADER UNDER PERIODEN Jan–sep 2017 Jan–sep 2016 Kommentar

Styrelsens ordförande Anders P. Wiklund 233 192 Kostnader för fakturerade konsulttjänster

VD och styrelseledamot Kleanthis G. Xanthopoulos 4 889 4 123 Kostnader för fakturerade konsulttjänster

Christos Panotopoulos 1 173 1 020 Kostnader för fakturerade konsulttjänster

Juno Ekonomi AB1) 301 341 Kostnader för redovisningstjänster

1) Juno Ekonomi AB är majoritetsägt av Serendipitygruppen, som är en större aktieägare i IRRAS.

Närstående till styrelsens ordförande per 2016-12-31 har under året hyrt ut lokal till IRRAS. Kostnaden för januari till september 2017 
uppgår till TSEK 86 (31).

Kleanthis G. Xanthopoulos skrev, via sitt bolag Helios Capital, ett avtal med IRRAS 2015, vilket sedan uppdaterats 2016 och 2017, där 
han ska tillhandahålla bolaget tjänster avseende företagsledning (motsvarande ett uppdrag som VD för bolaget). Avtalet ger också 
Kleanthis G. Xanthopoulos rätt att fakturera IRRAS övriga kostnader som tillkommit i arbetet, till exempel resekostnader.

Christos Panotopoulos, tillhandahåller via sitt bolag F.EX. Endotherapy Ltd konsulttjänster avseende medicinsk expertis med titeln 
Chief Scientific Officer. Avtalet ger också Christos Panotopoulos rätt att fakturera IRRAS övriga kostnader som tillkommit i arbetet, till 
exempel resekostnader.

Anders P. Wiklund kontrakterades den 10 mars 2016, via sitt bolag Wiklund International, att tillhandahålla strategisk rådgivning åt 
bolaget, samtidigt som han valdes in i bolagets styrelse. Avtalet gäller operativt arbete utöver styrelsearbetet. Avtalet gav också Anders 
P. Wiklund rätt att fakturera IRRAS övriga kostnader som tillkommit i arbetet, till exempel resekostnader. Avtalstiden var knuten till 
Anders P. Wiklunds period som medlem i bolagets styrelse. Avtalet sade upp den 31 augusti 2017.

Enligt samtliga avtal ska tjänsterna utföras till ett fastpris per år där alla konsulttjänster faktureras per månad, med undantag av 
Anders P. Wiklund, som fakturerar per år.
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NOT 4 ANTAL AKTIER

Antalet aktier och röster i IRRAS AB uppgår till 17 217 419 
(14 309 816 per den 30 September 2016). Bolaget har även 
fem stycken pågående incitamentsprogram (se not 6 nedan 
för en beskrivning).

NOT 5 STÄLLDA SÄKERHETER OCH 
EVENTUALFÖRPLIKTELSER

Det fanns inga ställda säkerheter eller eventualförpliktelser per 
30 september 2017.

NOT 6 INCITAMENTSPROGRAM

Bolaget har fem pågående incitamentsprogram. Kostnaden för 
incitamentsprogrammen för niomånadersperioden som avslu-
tades 30 september var 14,7 MKR (7,5).

Teckningsoptionsprogram 2016/2020
2016 tilldelades ledningen och nyckelindivider i Koncernen 
totalt 1 900 000 teckningsoptioner utan krav på betalning. VD 
innehar 1 275 000 teckningsoptioner och tre ledningsgrupps-
medlemmar innehar mellan 96 429 och 164 286 tecknings-
optioner vardera. Ingen förändring gjordes i antalet utgivna 
teckningsoptioner under niomånadersperioden.

Varje teckningsoption ger innehavaren rätten att teckna en 
aktie i Bolaget fram till 30 april 2020 till en aktiekurs på 
13,60 SEK per aktie.

Incitamentsprogram 2017/2021
Under tredje kvartalet 2017 tilldelades ledningen och nyckel-
individer i Koncernen totalt 350 000 optioner utan krav på 
betalning. Två ledningsgruppsmedlemmar innehar 
50 000 respektive 145 000 optioner vardera. 

Varje option ger innehavaren rätten att teckna en aktie i 
Bolaget fram till 31 oktober 2021 till en aktiekurs på 35,00 SEK 
per aktie.

Teckningsoptioner 2017/2020
I oktober 2017, efter rapportperioden, tilldelades ledningen och 
nyckel individer i Koncernen totalt 200 000 teckningsoptioner 
mot betalning till marknadspris. En ledningsgruppsmedlem 
innehar 200 000 teckningsoptioner. 

Varje teckningsoption ger innehavaren rätten att teckna en 
aktie i Bolaget fram till 31 oktober 2020 till en aktiekurs på 
50,00 SEK per aktie.

Teckningsoptioner 2017/2020
I oktober 2017, efter rapportperioden, tilldelades Koncernens 
styrelseordförande totalt 100 000 teckningsoptioner mot 
betalning till marknadspris. 

Varje teckningsoption ger innehavaren rätten att teckna en 
aktie i Bolaget fram till 31 oktober 2020 till en aktiekurs på 
50,00 SEK per aktie.

Aktierättsprogram för VD
I september 2015 kom IRRAS och bolagets VD överens om ett 
aktierättsprogram där VD kommer att få ett antal aktier motsva-
rande 1 % av antalet utestående aktier om och när en ”kvalifice-
rad finansiering” (d.v.s. en notering av bolaget) sker samt 0,5 % 
av antalet utestående aktier när IRRAflow får ett 510(k)-godkän-
nande från FDA.

I mars 2017, antogs ett beslut att VD ska få ytterligare 1,5 % av 
antalet utestående aktier vid 510(k)-godkännande. 

Under det tredje kvartalet 2017 beslutades det att för varje 
aktie som levereras av bolaget inom aktierättsprogrammet har 
huvudaktieägarna (pro rata internt) avtalat med Bolaget och VD 
att leverera en aktie, vilket innebär att 50 procent av det levere-
rade antalet aktier inom aktierättsprogrammet för VD kommer 
att levereras av huvudaktieägarna (och därmed inte innebära 
utspädning för Bolagets ägare). Dock kostnadsförs 100 procent 
av aktierna från avtalsdagen fram till leveransdagen, enligt IFRS. 

NOT 7 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER 
PERIODENS UTGÅNG

Inga väsentliga händelser har inträffat efter 30 september 2017.
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REVISORS ÖVERSIKTLIGA GRANSKNINGSRAPPORT

Granskningsrapport
Till styrelsen i IRRAS AB 

Org. nr 556872-7134

Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av den konsoliderade finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårs-
rapporten) på sidorna F-2–F-7 för IRRAS AB som omfattar koncernens rapport över finansiellställning per den 30 
september 2017 och koncernens rapport över resultat och totalresultat, koncernens rapport över förändringar i eget 
kapital och rapport över kassaflöden för den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 
delårsrapportering. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Över-
siktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av 
att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att 
utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan 
inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA 
och god revisionssed i övrigt har. 

De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan 
säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision 
utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slut-
sats grundad på en revision har.

Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse 
att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med IAS 34 delårsrapportering. 

Stockholm den 13 november 2017

KPMG AB

Duane J. Swanson
Auktoriserad revisor
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FINANSIELL INFORMATION FÖR RÄKENSKAPSÅREN 2016, 2015 
OCH 2014

RAPPORT ÖVER RESULTAT

Koncernen1) Moderbolaget

Belopp i TSEK (om inte annat anges) Not
2016-01-01
2016-12-31

2016-01-01
2016-12-31

2015-01-01
2015-12-31

2014-01-01
2014-12-31

Nettoomsättning – – – –

Kostnader för sålda varor  – – – –

Bruttoresultat – – – –

Övriga rörelseintäkter 6 239 239 465 934

Försäljningskostnader 5,8 –9 136 –4 270 –2 040 –555

Administrationskostnader 5,7,8 –17 935 –17 394 –5 054 –5 575

Forsknings- och utvecklingskostnader 5,8 –3 335 –2 722 –4 322 –2 865

Övriga rörelsekostnader 6 –662 –662 –123 –12

Rörelseresultat –30 828 –24 808 –11 074 –8 073

Finansiella intäkter 1 15 1 21

Finansiella kostnader 6 –1 071 –798 –1 788 0

Resultat från finansiella poster –1 070 –783 –1 787 21

Resultat före skatt –31 898 –25 591 –12 861 –8 052

Skatt 10 – – – –

Periodens resultat  –31 898 –25 591 –12 861 –8 052

Periodens resultat per aktie före och efter 
utspädning (SEK) –2,12 –1,70 –1,09 –0,68

1) Koncernen uppstod i juli 2016 vid registrering av dotterbolagen. Den konsoliderade finansiella rapporten över resultatet inkluderar moderbolaget för helåret 2016.

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Koncernen1) Moderbolaget

Belopp i TSEK
2016-01-01
2016-12-31

2016-01-01
2016-12-31

2015-01-01
2015-12-31

2014-01-01
2014-12-31

Periodens resultat –31 898 –25 591 –12 861 –8 052

Övrigt totalresultat för perioden:

Poster som kan komma att redovisas över 
resultaträkningen

Periodens omräkningsdifferenser vid 
omräkning av utländska verksamheter 392 – – –

Övrigt totalresultat för perioden,  
netto efter skatt 392 – – –

Summa totalresultat för perioden –31 506 –25 591 –12 861 –8 052

1) Koncernen uppstod i juli 2016 vid registrering av dotterbolagen. Den konsoliderade finansiella rapporten över resultatet inkluderar moderbolaget för helåret 2016.

Noterna på sida F14–F25 utgör en integrerad del av dessa finansiella rapporter.
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RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING

Koncernen1) Moderbolaget

Belopp i TSEK Not 2016-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utveckling 11 24 033 24 033 9 016 3 667

Patent 11 2 847 2 847 3 164 3 480

Materiella anläggningstillgångar 12 16 – – –

Andelar i koncernföretag 21 – 11 193 – –

Fordringar hos koncernföretag – 4 082 – –

Summa anläggningstillgångar  26 897 42 156 12 180 7 147

Omsättningstillgångar

Fordringar hos koncernföretag – 563 – –

Övriga fordringar 13 489 454 359 627

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 14 60 60 – –

Likvida medel 70 814 60 460 18 408 6 777

Summa omsättningstillgångar  71 363 61 537 18 767 7 404

SUMMA TILLGÅNGAR 98 260 103 693 30 947 14 550

EGET KAPITAL

Aktiekapital 15 86 86 59 59

Fond för utvecklingsutgifter – 15 017 – –

Övrigt tillskjutet kapital 176 211 – – –

Överkursfond – 142 635 27 164 27 164

Reserver 392 – – –

Balanserat resultat inklusive  
periodens resultat –81 575 – – –

Balanserat resultat – –31 117 –14 233 –6 181

Periodens resultat  – –25 591 –12 861 –8 052

Summa eget kapital  95 115 101 030 129 12 990

 

SKULDER

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 2 485 2 206 1 161 1 021

Övriga skulder 191 – – –

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 16 469 457 151 539

Konvertibelt lån 19 – – 29 505 –

Summa kortfristiga skulder  3 145 2 663 30 817 1 561

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 98 260 103 693 30 947 14 550

1) Koncernen uppstod i juli 2016 vid registrering av dotterbolagen. Den konsoliderade finansiella rapporten över resultatet inkluderar moderbolaget för helåret 2016.

Noterna på sida F14–F25 utgör en integrerad del av dessa finansiella rapporter.
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Belopp i TSEK Not Aktiekapital

Övrigt  
tillskjutet  

kapital Reserver

Balanserat 
resultat inkl 

periodens 
resultat

Summa eget 
kapital 

Ingående balans per 2016-01-01 – – – – –

Bildande av dotterbolag1) 59 60 740 – –60 670 129

Totalresultat

Periodens resultat – – – –31 898 –31 898

Övrigt totalresultat

Periodens omräkningsdifferenser vid 
 omräkning av utländska verksamheter – – 392 – 392

Summa totalresultat – – 392 –31 898 –31 506

Transaktioner med aktieägare

Incitamentsprogram 8 – – – 10 993 10 993

Nyemission 18 91 232 – – 91 250

Emissionskostnader – –6 052 – – –6 052

Inlösen av konvertibelt lån 9 30 291 – – 30 300

Summa  27 115 471 – 10 993 126 493
      

Utgående balans per 2016-12-31 86 176 211 392 –81 575 95 115

1 Koncernen uppstod i juli 2016 vid registrering av dotterbolagen. Den konsoliderade finansiella rapporten över resultatet inkluderar moderbolaget för helåret 2016.

Noterna på sida F14–F25 utgör en integrerad del av dessa finansiella rapporter.
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MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Belopp i TSEK Aktiekapital

Fond för 
utvecklings-

utgifter
Överkurs-

fond
Balanserat 

resultat
Periodens 

resultat
Summa eget 

kapital

Eget kapital per 2014-01-01 59 – 27 164 3 217 –18 591 11 849

Totalresultat

Resultatdisposition enligt beslut 
vid bolagsstämma – – – –18 591 18 591 –

Periodens resultat – – – – –8 052 -8 052

Summa totalresultat – – – –18 591 10 538 -8 052

Transaktioner med aktieägare

Villkorat aktieägartillskott – – – 9 193 – 9 193

Summa transaktioner med 
aktieägare – – – 9 193 – 9 193

     
Eget kapital per 2014-12-31 59 – 27 164 –6 181 –8 052 12 990

     

Eget kapital per 2015-01-01 59 – 27 164 –6 181 –8 052 12 990

Totalresultat

Resultatdisposition enligt beslut 
vid bolagsstämma – – – –8 052 8 052 –

Periodens resultat – – – – –12 861 –12 861

Summa totalresultat – – – –8 052 –4 808 –12 861
     

Eget kapital per 2015-12-31 59 – 27 164 –14 233 –12 861 129

Eget kapital per 2016-01-01 59 – 27 164 –14 233 –12 861 129

Totalresultat

Resultatdisposition enligt beslut 
vid bolagsstämma – – – –12 861 12 861 –

Periodens resultat – – – – –25 591 –25 591

Summa totalresultat – – – –12 861 12 730 25 591

Transaktioner med aktieägare

Incitamentsprogram – – 10 993 – 10 993

Nyemission 18 – 91 232 – – 91 250

Emissionskostnader – –6 052 – – –6 052

Inlösen av konvertibelt lån 9 – 30 291 – – 30 300

Summa transaktioner med 
aktieägare 27 – 115 471 10 993 – 126 491

Avsättning, fond för utvecklings-
avgifter 15 017 – –15 017 – –

Eget kapital per 2016-12-31 86 15 017 142 635 –31 117 –25 591 101 030

1 Koncernen uppstod i juli 2016 vid registrering av dotterbolagen. Den konsoliderade finansiella rapporten över resultatet inkluderar moderbolaget för helåret 2016.

Noterna på sida F14–F25 utgör en integrerad del av dessa finansiella rapporter.
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KONCERNENS OCH MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN

Koncernen1) Moderbolaget

Belopp i TSEK Not
2016-01-01
2016-12-31

2016-01-01
2016-12-31

2015-01-01
2015-12-31

2014-01-01
2014-12-31

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Rörelseresultat –30 828 –24 808 –11 074 –8 073

Justering för icke kassaflödespåverkande 
poster

  – Avskrivningar 318 316 316 316

  – Incitamentsprogram 8 10 993 8 438 – –

Erhållen ränta 1 1 1 21

Erlagd ränta –4 –4 0 0

Ökning/minskning rörelsefordringar –189 –704 268 –368

Ökning/minskning rörelseskulder 1 517 1 351 –249 614

Kassaflöde från den löpande verksamheten  –18 192 –15 409 –10 737 –7 490

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Investeringar i dotterföretag – –8 638 – –

Investeringar i immateriella anläggnings-
tillgångar –15 017 –15 017 –5 350 –3 667

Investeringar i materiella anläggnings-
tillgångar –18 – – –

Förändring finansiella anläggningstillgångar – –4 082 – –

Kassaflöde från investeringsverksamheten  –15 035 –27 737 –5 350 –3 667

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Nyemission 85 198 85 198 – 9 193

Konvertibelt lån – – 27 718 –

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  85 198 85 198 27 718 9 193

Periodens kassaflöde  51 971 42 052 11 631 –1 964

Likvida medel vid periodens början 18 408 18 408 6 777 8 741

Kursdifferens i likvida medel 435 – – –

Likvida medel vid periodens slut  70 814 60 460 18 408 6 777

1 Koncernen uppstod i juli 2016 vid registrering av dotterbolagen. Den konsoliderade finansiella rapporten över resultatet inkluderar moderbolaget för helåret 2016.

Noterna på sida F14–F25 utgör en integrerad del av dessa finansiella rapporter.
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NOTER

NOT 1 ALLMÄN INFORMATION

IRRAS AB utvecklar och säljer banbrytande medicinteknisk 
utrustning avsedd för behandling av ett brett spektrum av olika 
sjukdomstillstånd i hjärnan, inklusive ett system för dränage och 
monitorering av Intrakraniellt Tryck (ICP). Under 2016 har ett 
dotterbolag startats i Tyskland och ett i USA. IRRAS AB är regist-
rerat i Sverige och har sitt säte i Stockholm. Besöksadressen till 
huvudkontoret är Vasagatan 16, SE-111 20 Stockholm, Sverige. 

Samtliga belopp redovisas i tusentals kronor (TSEK) om inte 
annat anges. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Från och med juli 2016 förelåg ett koncernförhållande för 
första gången genom bildande av dotterbolag och därmed har 
koncernredovisning upprättats. Rapporten är upprättad i enlig-
het med International Financial Reporting Standards (IFRS). 
Koncernredovisning för 2016 har tidigare inte offentliggjorts i 
enlighet med ÅRL 7 kap §3.

NOT 2 SAMMANFATTNING AV VIKTIGA 
REDOVISNINGSPRINCIPER

2.1 GRUND FÖR RAPPORTERNAS UPPRÄTTANDE
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Internatio-
nal Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av 
EU samt RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för 
koncernen. 

Tillgångar och skulder är redovisade till historiska 
anskaffningsvärden.

De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när 
denna koncernredovisning upprättats anges nedan. 

Att upprätta rapporter i överenstämmelse med IFRS kräver 
användning av viktiga uppskattningar för redovisningsändamål. 
Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämp-
ningen av koncernens redovisningsprinciper. De områden som 
innefattar en hög grad av bedömning, som är komplexa eller 
sådana områden där antaganden och uppskattningar är av 
väsentlig betydelse för koncernredovisningen anges i not 4.

Moderföretagets redovisning är upprättad i enlighet med 
RFR 2 Redovisning för juridiska personer och Årsredovisningsla-
gen. I de fall moderföretaget tillämpar andra redovisningsprin-
ciper än koncernen anges detta separat i slutet av detta redo-
visningsprincipavsnitt, se avsnitt 2.21 nedan.

Nya och ändrade standarder som ska tillämpas av koncernen i 
innevarande period
Samtliga standarder som trätt ikraft under 2017 fram till och 
med undertecknande av denna rapport har tillämpats för 
koncernredovisningen per 31 december 2016.

Standarder, ändringar och tolkningar av befintliga standarder 
som träder i kraft 2018 eller senare och som bedöms kunna få 
eller ha påverkan på de finansiella rapporterna
Vid upprättandet av koncernredovisningen per 31 december 
2016 har ett flertal standarder och tolkningar publicerats vilka 
träder ikraft 2017 eller senare. Nedan återges en sammanfatt-
ning av de mest väsentliga nya standarderna och eller föränd-
ringar i befintliga standarder och som bedömts kunna vara 
tillämpliga för Koncernen på framtida finansiella rapporter. 

Ingen av nedan angivna standarder kommer att tillämpas i 
förtid av koncernen.

IFRS 9 Finansiella instrument 
IFRS 9 Finansiella instrument hanterar klassificering, värdering 
och redovisning av finansiella tillgångar och skulder. IFRS 9 
ersätter de delar av IAS 39 som hanterar klassificering och 
värdering av finansiella instrument. IFRS 9 behåller en blandad 
värderingsansats men förenklar denna ansats i vissa avseenden. 
Standarden ska tillämpas för räkenskapsår som påbörjas 1 janu-
ari 2018. Tidigare tillämpning är tillåten. 

Koncernen har ännu inte utvärderat effekterna av införandet 
av standarden, men bedömer att IFRS 9 kommer ha begränsad 
– om någon – effekt på koncernredovisningen.

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder
IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder reglerar hur redovisning 
av intäkter ska ske. Den utökade upplysningsskyldigheten inne-
bär att information om intäktsslag, tidpunkt för reglering, 
osäkerheter kopplade till intäktsredovisning samt kassaflöde 
hänförligt till företagets kundkontrakt ska lämnas. En intäkt ska 
enligt IFRS 15 redovisas när kunden erhåller kontroll över den 
försålda varan eller tjänsten och har möjlighet att använda och 
erhåller nyttan från varan eller tjänsten. 

IFRS 15 ersätter IAS 18 Intäkter och IAS 11 Entreprenadavtal 
samt därtill hörande SIC och IFRIC. IFRS 15 träder ikraft den 
1 januari 2018. Förtida tillämpning är tillåten. 

Preliminärt görs bedömningen att det inte uppstår några 
väsentliga effekter på resultat och ställning till följd av införan-
det av IFRS 15, förutom utökade upplysningar.

IFRS 16 Leasingavtal
IFRS 16 Leasingavtal kräver att leasetagare redovisar tillgångar 
och skulder hänförliga till alla leasingavtal, med undantag för 
avtal som är kortare än 12 månader och/eller avser små belopp. 
Standarden ersätter IAS 17 Leasingavtal samt tillhörande tolk-
ningar. Innebörden är att distinktionen mellan ett operationellt 
leasingavtal respektive ett finansiellt leasingavtal tas bort och 
ersätts med ett synsätt om nyttjanderätt respektive åtagande att 
reglera löpande betalningar som leasetagare. 

Standarden bedöms få låg effekt på koncernens redovisning 
då leasingavtalen i nuläget är begränsade och består endast av 
lokalhyra för vilken kostnaden ej uppgår till väsentliga belopp.

Standarden ska tillämpas från 2019 men är ännu inte 
godkänd av EU.

2.2 KONCERNREDOVISNING

Dotterföretag
Dotterföretag är alla företag över vilka koncernen har bestäm-
mande inflytande. Koncernen kontrollerar ett företag när den 
exponeras för eller har rätt till rörlig avkastning från sitt innehav i 
företaget och har möjlighet att påverka avkastningen genom 
sitt inflytande i företaget. Dotterföretag inkluderas i koncern-
redovisningen från och med den dag då det bestämmande 
inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur koncern-
redovisningen från och med den dag då det bestämmande 
inflytandet upphör.

Förvärvsmetoden används för redovisning av Koncernens 
rörelseförvärv. Köpeskillingen för förvärvet av ett dotterföretag 
utgörs av verkligt värde på överlåtna tillgångar, skulder och de 
aktier som emitterats av koncernen. I köpeskillingen ingår även 
verkligt värde på alla tillgångar eller skulder som är en följd av 
en överenskommelse om villkorad köpeskilling. 

Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs när de uppstår. 
Identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder i 

ett rörelseförvärv värderas inledningsvis till verkliga värden på 
förvärvsdagen. För varje förvärv avgör koncernen om alla inne-
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hav utan bestämmande inflytande i det förvärvade företaget 
redovisas till verkligt värde eller till innehavets proportionella 
andel av det förvärvade företagets nettotillgångar.

Det belopp varmed köpeskilling, eventuellt innehav utan 
bestämmande inflytande samt verkligt värde på förvärvsdagen 
på tidigare aktieinnehav överstiger verkligt värde på koncernens 
andel av identifierbara förvärvade nettotillgångar, redovisas 
som goodwill. Om beloppet understiger verkligt värde för det 
förvärvade dotterföretagets tillgångar, i händelse av ett s.k. 
”bargain purchase”, redovisas mellanskillnaden direkt i resultat-
räkningen såsom en Övrig rörelseintäkt.

2.3  SEGMENTRAPPORTERING OCH RESULTAT PER 
AKTIE

IRRAS verksamhet är i nuläget inriktad på forskning och utveck-
ling inom ett produktområde, IRRAflow, varför ledningen beslu-
tat att följa verksamheten som en rapporterande enhet. Bolaget 
har tillsvidare därför enbart ett segment som i sin helhet åter-
speglas i koncernens finansiella rapporter. Högsta verkställande 
beslutsfattare bedöms vara den verkställande direktören och 
styrelsen. 

Resultat per aktie har beräknats som nettoresultat delat på 
genomsnittligt antal aktier. Hänsyn har tagits till split av aktie-
kapital för samtliga rapporterade perioder. I det fall minus-
resultat redovisas motsvarar resultat per aktie efter utspädning 
beloppet för resultat per aktie före utspädning. När resultatet i 
framtiden blir positivt kan incitamentsprogrammet ge upphov 
till utspädning.

2.4 OMRÄKNING AV UTLÄNDSK VALUTA

Funktionell valuta och rapportvaluta
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enhe-
terna i Koncernen är värderade i den valuta som används i den 
ekonomiska miljö där respektive företag huvudsakligen är verk-
samt (funktionell valuta). I koncernredovisningen används 
svenska kronor (SEK) som rapportvaluta, vilket också är Moder-
företagets funktionella valuta och rapportvaluta.

Transaktioner och balansposter
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella 
valutan enligt de valutakurser som gäller på transaktionsdagen. 
Valutakursvinster och förluster som uppkommer vid betalning 
av sådana transaktioner och vid omräkning av monetära till-
gångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, 
redovisas i resultaträkningen. Valutakursdifferenser på utlåning 
och upplåning redovisas i finansnettot, medan övriga valuta-
kursdifferenser ingår i rörelseresultatet.

Koncernföretag
Resultat och finansiell ställning för alla koncernföretag som har 
en annan funktionell valuta än rapportvalutan, omräknas till 
koncernens rapportvaluta enligt följande:
(a)  tillgångar och skulder för var och en av balansräkningarna 

omräknas till balansdagens kurs;
(b)  intäkter och kostnader för var och en av resultaträkningarna 

omräknas till genomsnittlig valutakurs, och
(c)  alla valutakursdifferenser som uppstår redovisas som en 

separat del av övrigt totalresultat.
   

Vid konsolideringen förs valutakursdifferenser, som uppstår till 
följd av omräkning av nettoinvesteringar i utlandsverksamheter 
och av upplåning till eget kapital. Vid avyttring av en utlands-
verksamhet, helt eller delvis, förs de kursdifferenser som redo-

visats i eget kapital till resultaträkningen och redovisas som en 
del av realisationsvinsten/-förlusten.

Goodwill och justeringar av verkligt värde som uppkommer 
vid förvärv av en utlandsverksamhet behandlas som tillgångar 
och skulder hos denna verksamhet och omräknas till balans-
dagens kurs.

2.5 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
Balanserade utgifter för utveckling och liknande arbeten 
Utvecklingskostnader som är direkt hänförliga till utveckling 
och testning av identifierbara och unika produkter som kontrol-
leras av koncernen, redovisas som immateriella tillgångar när 
följande kriterier är uppfyllda:

i.  det är tekniskt möjligt att färdigställa produkten så att den 
kan användas,

ii.  företagets avsikt är att färdigställa produkten och att 
använda eller sälja den,

iii.  det finns förutsättningar att använda eller sälja produkten,
iv.  det kan visas hur produkten genererar troliga framtida 

ekonomiska fördelar,
v.  adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att 

fullfölja utvecklingen och för att använda eller sälja produk-
ten finns tillgängliga, och

vi.  de utgifter som är hänförliga till produkten under dess 
utveckling kan beräknas på ett tillförlitligt sätt

Direkt hänförbara utgifter som balanseras som en del av till-
gången, innefattar utgifter för anställda, material och en till 
utvecklingen hänförlig andel av indirekta kostnader. Vid aktive-
ring tas hänsyn till den del av utgifterna som intäktsförts mot 
erhållna/förväntade bidrag. Balanserade utvecklingskostnader 
redovisas som immateriella tillgångar och skrivs av från den 
tidpunkt då tillgången är färdig att användas. Hittills har inga 
avskrivningar gjorts.

Patent
Patent som förvärvats separat redovisas till anskaffningsvärde. 
Patent som förvärvats genom ett rörelseförvärv redovisas till 
verkligt värde på förvärvsdagen. Patent har en bestämbar nytt-
jandeperiod och redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. 
Nedlagda patentkostnader redovisas som immateriell tillgång 
först vid den tidpunkt då patentet blir beviljade. 

Avskrivningstider immateriella tillgångar
Patent  14 år
Balanserade utgifter för utveckling och 
liknande arbeten 5–10 år

2.6 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Alla materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings-
värde med avdrag för avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår 
utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.

Materiella anläggningstillgångar består i koncernen av 
inventarier.

Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde 
eller redovisas som en separat tillgång, beroende på vilket som 
är lämpligt, endast då det är sannolikt att de framtida ekono-
miska förmåner som är förknippade med tillgången kommer att 
komma koncernen tillgodo och tillgångens anskaffningsvärde 
kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Redovisat värde för den ersatta 
delen tas bort från balansräkningen. Alla andra former av repa-
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rationer och underhåll redovisas som kostnader i resultaträk-
ningen under den period de uppkommer.

Avskrivningar på materiella tillgångar, för att fördela deras 
anskaffningsvärde ner till det beräknade restvärdet över den 
beräknade nyttjandeperioden, görs linjärt enligt följande:

Avskrivningstider materiella anläggningstillgångar
Inventarier 10 år

Vinster och förluster vid avyttring fastställs genom en jämfö-
relse mellan försäljningsintäkten och det redovisade värdet och 
redovisas i Övriga rörelseintäkter respektive Övriga rörelsekost-
nader i resultaträkningen.

Se även efterföljande avsnitt avseende beskrivning av 
nedskrivningar av icke-finansiella anläggningstillgångar.

2.7  NEDSKRIVNINGAR AV ICKE-FINANSIELLA 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar och sådana immateriella till-
gångar som skrivs av bedöms med avseende på värdenedgång 
närhelst händelser eller förändringar i förhållanden indikerar att 
det redovisade värdet kanske inte är återvinningsbart. En 
nedskrivning görs med det belopp varmed tillgångens redovi-
sade värde överstiger dess återvinningsvärde. Återvinningsvär-
det är det högre av tillgångens verkliga värde minskat med 
försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. Vid bedömning 
av nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på de lägsta nivåer 
där det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenere-
rande enheter). 

En nedskrivning reverseras om det både finns indikation på 
att nedskrivningsbehovet inte längre föreligger och det har 
skett en förändring i de antaganden som låg till grund för 
beräkningen av återvinningsvärdet. En reversering görs endast i 
den utsträckning som tillgångens redovisade värde efter 
 återföring inte överstiger det redovisade värde som skulle ha 
redovisats, med avdrag för avskrivning där så är aktuellt, om 
ingen nedskrivning gjorts.

Nedskrivning av materiella anläggningstillgångar
Tillgångarnas nyttjandeperioder prövas varje balansdag och 
justeras vid behov. En tillgångs redovisade värde skrivs omgå-
ende ner till dess återvinningsvärde om tillgångens redovisade 
värde överstiger dess bedömda återvinningsvärde.

Nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar som inte börjat skrivas av prövas för 
nedskrivning minst årligen.

2.8 FINANSIELLA INSTRUMENT

Allmänna principer
Köp och försäljningar av finansiella tillgångar och skulder redo-
visas på affärsdagen – det datum då Koncernen förbinder sig 
att köpa eller sälja tillgången eller skulden. Finansiella tillgångar 
och skulder redovisas första gången till verkligt värde plus 
transaktionskostnader, vilket gäller alla finansiella tillgångar och 
skulder som inte redovisas till verkligt värde via resultaträk-
ningen. Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt 
värde via resultaträkningen redovisas första gången till verkligt 
värde, medan hänförliga transaktionskostnader redovisas i 
resultaträkningen. Finansiella tillgångar tas bort från balansräk-
ningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har 
löpt ut eller överförts och Koncernen har överfört i stort sett alla 
risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. 

Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktel-
sen i avtalet har fullgjorts eller på annat sätt utsläckts.

Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar och skulder 
i följande kategorier: lånefordringar och kundfordringar, samt 
övriga finansiella skulder. Klassificeringen är beroende av för 
vilket syfte den finansiella tillgången eller skulden förvärvades. 

Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som 
inte är derivat, som har fastställda eller fastställbara betalningar 
och som inte är noterade på en aktiv marknad. De ingår i 
omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallo-
dag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras 
som anläggningstillgångar. Lånefordringar och kundfordringar 
redovisas som kundfordringar, övriga fordringar, upplupna 
intäkter respektive finansiella anläggningstillgångar i balansräk-
ningen. Även likvida medel ingår i denna kategori. En nedskriv-
ning av kundfordringar redovisas i resultaträkningen såsom 
övrig extern kostnad.

Övriga finansiella skulder
Koncernens upplåning (omfattar posterna upplåning från 
kreditinstitut, upplåning från närstående parter och övriga lång-
fristiga skulder) klassificeras som övriga finansiella skulder, se 
beskrivning av redovisningsprinciper i avsnitt 2.14 nedan.

Lånefordringar, kundfordringar, leverantörsskulder och 
övriga finansiella skulder redovisas efter anskaffningstidpunkten 
till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av 
effektivräntemetoden. 

Verkligt värde på upplåning beräknas, i upplysningssyfte, 
genom att diskontera det framtida kontrakterade kassaflödet till 
den aktuella marknadsränta som är tillgänglig för koncernen för 
liknande finansiella skulder.

Nedskrivning av finansiella tillgångar
Koncernen bedömer vid varje rapportperiods slut om det finns 
objektiva bevis för att nedskrivningsbehov föreligger för en 
finansiell tillgång eller en grupp av finansiella tillgångar. En 
finansiell tillgång eller grupp av finansiella tillgångar har ett 
nedskrivningsbehov och skrivs ned endast om det finns objek-
tiva bevis för ett nedskrivningsbehov till följd av att en eller flera 
händelser inträffat efter det att tillgången redovisats första 
gången och att denna händelse har en inverkan på de uppskat-
tade framtida kassaflödena för den finansiella tillgången som 
kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt.

2.9 VARULAGER
Varulagret redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs med 
användning av först in, först ut-metoden (FIFU). Anskaffnings-
värdet för handelsvaror består av kostnad för inköp av varorna. 
Lånekostnader ingår inte. Varulagret består till största del av 
material som används i den egna produktionen och färdigvaror. 
Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade försäljningspriset i 
den löpande verksamheten.

2.10 KUNDFORDRINGAR
Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och 
därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av 
effektivräntemetoden, minskat med eventuell reservering för 
värdeminskning. En reservering för värdeminskning av kund-
fordringar görs när det finns objektiva bevis för att Koncernen 
inte kommer att kunna erhålla alla belopp som är förfallna 
enligt fordringarnas ursprungliga villkor. Väsentliga finansiella 
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svårigheter hos gäldenären, sannolikhet för att gäldenären 
kommer att gå i konkurs eller genomgå finansiell rekonstruk-
tion och uteblivna eller försenade betalningar (förfallna sedan 
mer än 30–60 dagar beroende av kundernas geografiska 
placering) betraktas som indikatorer på att ett nedskrivningsbe-
hov av en kundfordran kan föreligga. Reserveringens storlek 
utgörs av skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och 
nuvärdet av bedömda framtida kassaflöden, diskonterade med 
den ursprungliga effektiva räntan. Såväl förluster avseende 
kundfordringar som återvunna tidigare nedskrivna kundford-
ringar redovisas i resultaträkningen i funktionen 
försäljningskostnader.

Redovisat värde för kundfordringar, efter eventuella 
nedskrivningar, förutsätts motsvara dess verkliga värde, efter-
som denna post är kortfristig i sin natur.

2.11 LIKVIDA MEDEL
I likvida medel ingår kassa, banktillgodohavanden, övriga kort-
fristiga placeringar med en löptid på högst tre månader från 
anskaffningstidpunkten. Checkräkningskredit redovisas som 
upplåning bland kortfristiga skulder.

2.12 EGET KAPITAL
Stamaktier klassificeras som eget kapital. Transaktionskostnader 
som direkt kan hänföras till emission av nya aktier redovisas, 
netto efter skatt, i övrigt tillskjutet kapital som ett avdrag från 
emissionslikviden.

2.13 LEVERANTÖRSSKULDER
Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt värde och 
därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av 
effektivräntemetoden. Redovisat värde för leverantörsskulder 
förutsätts motsvara dess verkliga värde, eftersom denna post är 
kortfristig till sin natur.

2.14 UPPLÅNING
Upplåning (upplåning från kreditinstitut, upplåning från närstå-
ende parter och övrig långfristig upplåning) redovisas inled-
ningsvis till verkligt värde, netto efter transaktionskostnader. 
Upplåning redovisas därefter till upplupet anskaffningsvärde 
och eventuell skillnad mellan erhållet belopp (netto efter trans-
aktionskostnader) och återbetalningsbeloppet redovisas i resul-
taträkningen fördelat över låneperioden, med tillämpning av 
effektivräntemetoden.

Upplåning klassificeras som kortfristiga skulder om inte 
koncernen har en ovillkorlig rätt att skjuta upp betalning av 
skulden i åtminstone 12 månader efter balansdagen. 

Lånekostnader (räntekostnader och transaktionskostnader) 
redovisas i resultaträkningen i den period till vilken de hänför 
sig. Upplupna ej betalda räntor redovisas som en del av upplå-
ningen i balansräkningen. Per balansdagen finns inga lån varken 
i koncernen eller i moderbolaget.

2.15 AKTUELL OCH UPPSKJUTEN SKATT
Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de skatte-
regler som på balansdagen är beslutade eller i praktiken beslu-
tade i de länder där moderföretagets dotterföretag är verk-
samma och genererar skattepliktiga intäkter. Ledningen utvär-
derar regelbundet de yrkanden som gjorts i självdeklarationer 
avseende situationer där tillämpliga skatteregler är föremål för 
tolkning och gör, när så bedöms lämpligt, avsättningar för 
belopp som troligen ska betalas till skattemyndigheten.

Uppskjuten skatt redovisas i sin helhet, enligt balansräk-

ningsmetoden, på alla temporära skillnader som uppkommer 
mellan det skattemässiga värdet på tillgångar och skulder och 
dessas redovisade värden i koncernredovisningen. Den 
uppskjutna skatten redovisas emellertid inte om den uppstår till 
följd av en transaktion som utgör den första redovisningen av 
en tillgång eller skuld som inte är ett rörelseförvärv och som, vid 
tidpunkten för transaktionen, varken påverkar redovisat eller 
skattemässigt resultat. Uppskjuten inkomstskatt beräknas med 
tillämpning av skattesatser (och -lagar) som har beslutats eller i 
praktiken beslutats per balansdagen och som förväntas gälla 
när den berörda uppskjutna skattefordran realiseras eller den 
uppskjutna skatteskulden regleras.

Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det 
är sannolikt att framtida skattemässiga överskott kommer att 
finnas tillgängliga, mot vilka de temporära skillnaderna kan 
utnyttjas.

2.16 INCITAMENTSPROGRAM
Aktierättsprogram för VD
I september 2015 kom IRRAS och bolagets VD överens om ett 
aktierättsprogram där VD kommer att få ett antal aktier motsva-
rande 1 procent av antalet utestående aktier om och när en 
”kvalificerad finansiering” (d.v.s. en notering av bolaget) sker 
samt 0,5 procent av antalet utestående aktier när IRRAflow får 
ett 510(k)-godkännande från FDA. I mars 2017, efter rapport-
periodens slut, togs beslut om att VD skulle få ytterligare 
1,5 procent av antalet utestående aktier om och när ett 
510(k)-godkännande ges från FDA.

Aktierättsprograms kostnad beräknas utifrån uppskattningar 
om antalet aktier som mottagaren får vid varje tidpunkt vid 
uppfyllandet av programmets kriterier tillsammans med aktie-
priset när kontraktet signeras. Kostnaden för aktierelaterad 
ersättning bokas från programmets tecknande fram tills att 
aktierna väntas tilldelas och uppdateras vid slutet av varje 
rapporteringsperiod.

Teckningsoptionsprogram
1 maj 2016 utgavs 1 900 000 teckningsoptioner vederlagsfritt 
till nyckelpersoner. Optionerna regleras med egna aktier, vilket 
gör det till en egetkapitalreglerad aktierelaterad ersättning. 
Verkligt värde på optionerna per programmets start redovisas 
som en personalkostnad med en motsvarande ökning direkt i 
eget kapital. 

Teckningsoptionerna har en löptid till och med 30 mars 
2020 och intjänas med en fjärdedel per 1 maj 2017, 2018, 2019 
respektive 30 mars 2020. Kostnaden för programmet periodi-
seras i sina fjärdedelar från programmets start till slutet av 
respektive av de fyra intjäningsperioderna (s.k. ’graded vesting’). 
En konsekvens av denna periodisering är att en stor andel av 
kostnaderna tas under de första 12 månaderna, varefter 
 kostnaden är minskande för var och en av de återstående 
fjärdedelarna.

Vid varje rapportperiods slut omprövas bedömningarna av 
hur många aktier som förväntas bli intjänande baserat på 
anställningsvillkoren. Eventuella ombedömningar påverkar den 
kostnad som ackumulerat redovisas och påverkar aktuell 
 periods kostnad.

2.17 KONVERTIBLER
Ett konvertibelt lån som utgivits av IRRAS kan vid vissa händelser 
kopplade till ägandet av IRRAS konverteras till aktier i IRRAS AB. 
Konverteringen sker i dessa fall till en konverteringskurs som är 
relaterad till priset i ägartransaktionen. Uppstår ingen av 
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händelserna före konvertibelns sluttidpunkt, konverteras den till 
aktier till en fastställd konverteringskurs. Med anledning av att 
konvertibeln ger rätt att konvertera till ett antal aktier som inte 
är fast, utan varierar beroende på priset i möjliga ägartransak-
tioner eller på att någon transaktion inte äger rum, klassificeras 
konvertibeln i enlighet med IAS 32 som skuld. Vid framtida 
konvertering till aktier omförs skulden till eget kapital. Konverti-
belt lån utgavs av IRRAS 2015, se not 4 för ytterligare 
information.

2.18 AVSÄTTNINGAR
Avsättningar redovisas när Koncernen har en legal eller infor-
mell förpliktelse till följd av tidigare händelser, det är sannolikt 
att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera 
åtagandet, och beloppet har beräknats på ett tillförlitligt sätt. 
Inga avsättningar görs för framtida rörelseförluster.

Avsättningarna värderas till nuvärdet av det belopp som 
förväntas krävas för att reglera förpliktelsen. Härvid används en 
diskonteringsränta före skatt som återspeglar en aktuell mark-
nadsbedömning av det tidsberoende värdet av pengar och de 
risker som är förknippade med avsättningen. Den ökning av 
avsättningen som beror på att tid förflyter redovisas som 
räntekostnad. 

2.19 INTÄKTSREDOVISNING
Intäkter innefattar det verkliga värdet av vad som erhållits eller 
kommer att erhållas för sålda varor och utförda tjänster inom 
koncernen. Koncernen redovisar en intäkt när dess belopp kan 
mätas på ett tillförlitligt sätt, det är sannolikt att framtida ekono-
miska fördelar kommer att tillfalla Koncernen.

Försäljning av varor
Koncernens intäkter genereras från försäljning av produkter 
som utvecklats inom koncernen. 

Intäkter från varuförsäljning redovisas när risker och förmå-
ner förknippade med ägandet är överförda från koncernen, när 
koncernen inte längre utövar någon reell kontroll över de sålda 
varorna, intäkterna och tillhörande utgifter kan beräknas tillför-
litligt och det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna som är 
förknippade med varuförsäljningen tillfaller koncernen.

Statliga bidrag
Statliga bidrag, inklusive icke-monetära bidrag som redovisas 
till verkligt värde redovisas som en intäkt i resultaträkningen. 
Koncernen redovisar inte en intäkt förrän det föreligger rimlig 
säkerhet att de villkor som är förknippade med bidragen 
uppfylls och det är beslutat att bidragen kommer att erhållas. 
Bidragen redovisas som en intäkt först vid tillfället då bidraget 
erhålls. Erhållna medel medför inte någon framtida återbetal-
ningsskyldighet eller annan förpliktelse, mer än att framtida 
utbetalningar kan stoppas. 

Ränteintäkter
Ränteintäkter intäktsredovisas fördelat över löptiden med 
tillämpning av effektivräntemetoden.

2.20 LEASING
Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna med 
ägande behålls av leasegivaren klassificeras som operationell 
leasing. Betalningar som görs under leasingperioden (efter 
avdrag för eventuella incitament från leasegivaren) kostnads-
förs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden.

Koncernen har för närvarande inga leasingavtal som klassifi-
ceras som finansiell leasing. Koncernen operationella leasing 
utgörs för närvarande i sin helhet av lokalhyra. 

2.21 REDOVISNINGSPRINCIPER I MODERBOLAGET
Redovisningsprinciperna i moderbolaget överensstämmer i allt 
väsentligt med koncernredovisningen. Moderbolagets redovis-
ning är upprättad i enlighet med RFR 2 Redovisning för juridiska 
personer och Årsredovisningslagen. RFR 2 anger undantag från 
och tillägg till de av IASB utgivna standarder samt av IFRIC 
utgivna uttalanden. Undantagen och tilläggen ska tillämpas från 
det datum då den juridiska personen i sin koncernredovisning 
tillämpar angiven standard eller uttalande. 

Moderföretaget använder de uppställningsformer som anges 
i Årsredovisningslagen, vilket främst medför att en annan 
presentation av eget kapital tillämpas.

Aktier i dotterföretag redovisas till upplupet anskaffnings-
värde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. När det finns 
en indikation på att aktier och andelar i dotterbolag minskat i 
värde görs en beräkning av återvinningsvärdet. Är detta lägre än 
det redovisade värdet görs en nedskrivning. Nedskrivningar 
redovisas i posten Resultat från andelar i koncernföretag. 
I anskaffningsvärdet för andelar i dotterföretag inkluderas 
 transaktionskostnader. I koncernredovisningen kostnadsförs 
transaktionsutgifter i den period de uppkommer.

Incitamentsprogrammet beskrivet under avsnitt 2.16 innebär 
i moderbolaget att emitteringen av egetkapitalinstrument anses 
vara ett aktieägartillskott i dotterbolagen från moderbolaget 
varför detta redovisas som investering i dotterbolag och inte 
mot resultaträkningen som personalkostnad. Investeringen 
bedöms sedan, i likhet med andra tillskott, för nedskrivningsbe-
hov. Om nedskrivningsbehov föreligger för aktier i dotterbolag 
blir  effekten att en finansiell kostnad redovisas i moderbolaget 
resultaträkning. 
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NOT 3 FINANSIELL RISKHANTERING

Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella 
risker: valutarisk, kreditrisk och likviditetsrisk/finansieringsrisk. 
Koncernens övergripande riskhanteringspolicy, fokuserar på 
oförutsägbarheten på de finansiella marknaderna och eftersträ-
var att minimera potentiella ogynnsamma effekter på resultat 
och likviditet p.g.a. finansiella risker. Per den 31 december 2016 
är de finansiella riskerna dock fortfarande begränsade, då verk-
samheten ännu är i en uppbyggnadsfas.

Riskhanteringen sköts av verkställande direktören och styrel-
sen i respektive bolag, enligt riktlinjer som fastställts av styrel-
sen. I riskfunktionen ingår att identifiera och utvärdera finan-
siella risker. Koncernen tillämpar inte s.k. säkringsredovisning 
enligt reglerna i IAS 39. 

VALUTARISK
IRRAS är en koncern med verksamhet på ett flertal geografiska 
marknader och genomför därmed transaktioner i utländska 
valutor. Rapporteringsvalutan är svenska kronor. Detta gör att 
koncernen är exponerad för valutarisker på grund av att föränd-
ringar i valutakurser kan påverka resultat och eget kapital.

Exponering för förändring i valuta delas vanligen in i två 
huvudgrupper, omräkningsexponering respektive transaktions- 
exponering.

Omräkningsexponering
De utländska dotterbolagens tillgångar med avdrag för skul-
derna utgör en nettoinvestering i utländsk valuta, som vid 
konsolideringen ger upphov till en omräkningsdifferens. Sådana 
omräkningsdifferenser förs direkt till koncernens egna kapital 
och redovisas under separat kategori inom eget kapital 
benämnd Reserver. Riktlinjerna inom koncernen är att netto-
investeringar i utländsk valuta inte ska säkras med finansiella 
derivat, bl.a. för att undvika eventuella oönskade likviditets-
effekter när sådana derivat förlängs. Däremot är det tillåtet att 
säkra nettoinvesteringen genom att ta upp ett lån i aktuell 
valuta. Koncernen har för närvarande inga lån i utländsk valuta. 

En närliggande form av omräkningsexponering är det resultat 
som under året upparbetas i de utländska dotterbolagen och 
som därmed löpande påverkar det utländska egna kapitalet. 

Koncerninterna fordringar och skulder omräknas till aktuell 
balansdags kurs hos den enhet som har fordran alternativ 
 skulden denominerad i annan valuta än den funktionella valuta 
som gäller för respektive enhet. Netto har koncerninterna lån 
ingen påverkan på eget kapital, däremot påverkar de resultat-
räkningen för koncernen.

Transaktionsexponering
Med transaktionsexponering menas vanligen dels exponering 
som härrör från kommersiella flöden, d.v.s. försäljning och 
inköp över gränserna, dels exponering från finansiella flöden. 
Per den 31 december 2016 finns två stycken utländska dotter-
bolag, men båda med begränsad verksamhet. Transaktionsex-
poneringen härrör framförallt ifrån ersättningar till personal i 
utlandet samt konsultarvoden.

KREDITRISK
Kreditrisk eller motpartsrisk är risken för att motparten i en 
finansiell transaktion inte fullgör sina förpliktelser på förfallo-
dagen. Kreditrisk hanteras på koncernnivå och uppstår genom 
kundfordringar och tillgodohavanden hos banker och finans-
institut. Per den 31 december 2016 är utestående fordringar 
mot externa parter fortfarande begränsat. 

LIKVIDITETSRISK/FINANSIERINGSRISK
Per den 31 december 2016 hade koncernen en tillgänglig likvi-
ditet om 70 814 TSEK. Likviditeten består av banktillgodohavan-
den. Per samma datum fanns ingen extern upplåning i koncer-
nen. Målet avseende kapitalstrukturen är att trygga koncernens 
förmåga att fortsätta sin verksamhet, så att den kan generera 
avkastning till aktieägarna och nytta för andra intressenter och 
att upprätthålla en optimal kapitalstruktur för att hålla kostna-
derna för kapitalet nere.

Koncernen Moderbolaget

Kapitalstruktur (belopp i TSEK) 2016-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Konvertibelt lån (not 19) – – 29 505 –

Avgår: likvida medel –70 814 –60 460 –18 408 –6 777

Nettoskuld –70 814 –60 460 11 098 –6 777

Summa eget kapital  95 115 101 030 129 12 990
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NOT 4 VIKTIGA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR VID TILLÄMPNING AV KONCERNENS 
REDOVISNINGS PRINCIPER

Upprättandet av finansiella rapporter kräver att företagsled-
ningen gör uppskattningar och bedömningar som påverkar de 
belopp som redovisas i de finansiella rapporterna. Uppskatt-
ningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på 
historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive förväntningar 
på framtida händelser som anses rimliga under rådande 
förhållanden.

VIKTIGA UPPSKATTNINGAR OCH ANTAGANDEN FÖR 
REDOVISNINGSÄNDAMÅL
Koncernen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. 
De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av 
dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verk-
liga resultatet. De uppskattningar och antaganden som kan 
innebära en risk för väsentliga justeringar i redovisade värden 
för tillgångar och skulder under nästkommande räkenskapsår 
anges i huvuddrag nedan.

Konvertibelt lån
Under första kvartalet 2015 anskaffade IRRAS ytterligare finan-
siering på 30,3 miljoner kronor genom emission av konvertibla 
skuldebrev för att inleda fullskalig kommersialisering i Europa. 
Se p.2.17 för redovisningsprinciper.

Ovan nämnda konvertibler konverterades till aktier under 
2016 enligt beslut på bolagsstämma i samband med den 
nyemission av aktier som beslutades på årsstämman den 
18 april 2016.

Villkoren för konvertiblerna var:
●● De konvertibla skuldebreven kommer alltid att omvandlas till 

aktier. Det kommer aldrig att utgå några kontanter eller 
andra finansiella instrument till innehavarna.

●● I händelse av likvidation/konkurs är de konvertibla skulde-
breven efterställda andra fordringar.

Vad konverteringskursen är beror på vilken av följande händelse 
som inträffar:
a)  I händelse av att en börsintroduktion sker ska konverterings-

kursen vara 80% av det pris som betalas för aktier i 
börsintroduktionen.

b)  I händelse av förvärv ska konverteringskursen vara 80% av 
det pris som betalas för aktie i förvärvet.

c)  I händelse av en kvalificerad emission (ej företrädesemission) 
ska konverteringskursen vara 70% av det pris som betalas för 
aktierna som emitteras i den kvalificerade emissionen.

d)  I händelse av att inget ovanstående inträffar fram till 31 
december 2017 ska konverteringskursen vara 17 000.

Incitamentsprogram
Under 2016 utgavs 1 900 000 stycken teckningsoptioner till ett 
antal nyckelpersoner i IRRAS utländska dotterbolag. Tiden för 
intjänande och utnyttjande av optionsrätten löper över flera 
räkenskapsår och antaganden och uppskattningar har därför 
behövt göras gällande sannolik tidpunkt för utnyttjande. Vidare 

har ytterligare antaganden och uppskattningar behövts göras 
när det gäller indata till värdering av optionsrätterna. 

2015 kom IRRAS och bolagets VD överens om ett aktierätts-
program där VD kommer att få ett antal aktier motsvarande 
totalt 1,5 % av antalet utestående aktier om och när avtalets 
kriterier uppfyllts. Detta avtal kompletterades 2017, efter 
rapportperiodens slut, till att gälla totalt 3 % av antalet utestå-
ende aktier. Antaganden om sannolikhet för att kriterierna 
uppfylls, antalet utestående aktier vid uppfyllandeet och aktie-
kurs vid varje rapportperiods slut har behövt göras. 

För ytterligare upplysning gällande antaganden vid värdering 
av teckningsoptionerna samt villkor se not Ersättningar till 
anställda samt upplysningar om personal.

Aktiverade kostnader för utvecklingsarbeten
IRRAS gör löpande bedömningar avseende värdet på gjorda 
aktiveringar av kostnader kopplat till utvecklingsarbeten. 

Det mest kritiska antagandet, som varit föremål för bedöm-
ning av ledningen, är om aktiverade utgifter kommer att gene-
rera framtida ekonomiska fördelar som minst motsvarar gjord 
aktivering. Per balansdagen är det ledningens bedömning att 
framtida kassaflöden med marginal kommer att täcka gjorda 
investeringar, varför det inte föreligger något 
nedskrivningsbehov.

Förutsättningar för fortsatt drift
Den finansiella rapporten för Koncernen och Moderbolaget har 
upprättats utifrån förutsättningen om fortsatt drift. Koncernen 
och Moderbolaget har historiskt redovisat förluster till följd av 
utvecklingen av IRRAflow och i närtid också relaterat till 
marknads initiativ och lanseringar under 2017. Vid upprättandet 
av den finansiella rapporten har ledningen baserat sina anta-
ganden på existerande likvida medel och framtida kassaflöden 
från försäljning av produkter. Vid uppskattandet av framtida 
utgifter har ledningen beaktat att vissa utgifter är under 
ledningens kontroll och kan därmed elimineras eller skjutas på 
framtiden. Huvuddelen av koncernens utgifter är diskretionära. 
Den pågående kommersialiseringen och produktutvecklings-
strategin kan inte uppnås om inte tillkommande finansiering 
erhålls, vilket i så fall kommer att resultera i eliminering av vissa 
aktiviteter såsom vidare produktutveckling och expansion till 
nya marknader vilket väsentligen minskar utflödet av likviditet.

Ledningen är medveten om att det föreligger osäkerheter i 
uppskattningen av de framtida kassaflödena, men baserat på en 
omarbetad strategi om inte tillkommande finansiering erhålls, 
tror ledningen att det finns rimliga förväntningar att koncernen 
har erforderliga resurser för att fortsätta driva verksamheten 
under överskådlig framtid. Om koncernen av något skäl inte kan 
fortsätta att driva verksamheten, kan det påverka koncernens 
möjlighet att realisera tillgångarnas redovisade värden, speciellt 
relaterat till balanserade utvecklingskostnader, samt att betala 
skulder i normal takt och till de belopp som finns upptagna 
i koncernens finansiella rapporter.
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NOT 5 KOSTNADER FÖRDELADE PÅ KOSTNADSSLAG

Koncernen1) Moderbolaget

Rörelsens kostnader per kostnadsslag
2016-01-01
2016-12-31

2016-01-01
2016-12-31

2015-01-01
2015-12-31

2014-01-01
2014-12-31

Övriga rörelseintäkter 239 239 465 934

Råvaror och förnödenheter –15 – –1 433 –3 864

Övriga externa kostnader –16 716 –15 631 –9 665 –4 799

Personalkostnader –13 356 –8 438 –2 –16

Av- och nedskrivningar –318 –316 –316 –316

Övriga rörelsekostnader –662 –662 –123 –12

Rörelseresultat –30 828 –24 808 –11 074 –8 073

1) Koncernen uppstod i juli 2016 vid registering av dotterbolagen. Den konsoliderade finansiella rapporten över resultatet inkluderar moderbolaget för helåret 2016.

NOT 6 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER, ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER, FINANSIELLA KOSTNADER

Koncernen Moderbolaget

Övriga rörelseintäkter
2016-01-01
2016-12-31

2016-01-01
2016-12-31

2015-01-01
2015-12-31

2014-01-01
2014-12-31

Valutakursdifferenser 239 239 – –

Erhållna statliga bidrag – – 425 868

Övrigt – – 40 67

Summa övriga rörelseintäkter 239 239 465 934

Övriga rörelsekostnader

Valutakursdifferenser 662 662 123 12

Summa övriga rörelsekostnader 662 662 123 12

Finansiella kostnader

Valutakursdifferenser 273 – – –

Räntekostnader 4 4 – –

Upplåningskostnader 795 795 1 788 –

Summa finansiella kostnader 1 071 798 1 788 –

NOT 7 REVISIONSARVODEN

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen 
och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bola-

gets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som 
föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomför-
andet av sådana övriga arbetsuppgifter.

Koncernen Moderbolaget

2016-01-01
2016-12-31

2016-01-01
2016-12-31

2015-01-01
2015-12-31

2014-01-01
2014-12-31

KPMG

Revisionsuppdrag 92 92 25 20

Summa 92 92 25 20
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NOT 8 ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA OCH UPPLYSNINGAR OM PERSONAL

Koncernen Moderbolaget

Ersättningar till anställda
2016-01-01
2016-12-31

2016-01-01
2016-12-31

Löner och ersättningar 2 205 –

Sociala kostnader 158 –

Optioner som tilldelats  nyckelpersoner 10 993 8 438

Summa 13 356 8 438

Några löner och ersättningar har ej utbetalats i moderbolaget då det ej funnits några anställda under räkenskapsåret eller jämförelse-
åren 2014–2015. Flera av styrelsens medlemmar har dock fakturerat för utförda konsulttjänster samt mottagit optioner. Se tabellen 
nedan. 

Koncernen  
2016-01-01–2016-12-31

Moderbolaget  
2016-01-01–2016-12-31

Löner och andra ersättningar samt  
sociala kostnader

Löner 
och andra 

ersättningar
Pensions-
kostnader

Incitaments-
program

Löner 
och andra 

ersättningar
Pensions-
kostnader

Incitaments-
program

Koncernen

Styrelseledamöter, verkställande direktörer och 
andra ledande befattningshavare – – 9 460 – – –

Övriga – – 1 533 – – –

Summa – – 10 993 – – –

varav:

VD och styrelseordförande  
Kleanthis G. Xanthopoulos – – 8 438 – – 8 438

Styrelseledamot Christos Panotopoulos – – 613 – – –

Styrelseledamot Konstantinos Alataris – – 409 – – –

Övriga 2 363 – 1 533 – – –

Summa 2 363 – 10 993 – – 8 438

Ersättningar till anställda som ingår i gruppen ”Övriga” är 
hänförliga till incitamentsprogrammen som tilldelats fem 
personer.

MEDELANTAL ANSTÄLLDA
Medelantalet anställda i koncernen uppgick till 2 st (0) under 
räkenskapsåret.

AKTIERÄTTSPROGRAM FÖR VD
I september 2015 kom IRRAS och bolagets VD överens om ett 
aktierättsprogram där VD kommer att få ett antal aktier motsva-
rande 1 % av antalet utestående aktier om och när en ”kvalifice-
rad finansiering” (d.v.s. en notering av bolaget) sker samt 0,5 % 
av antalet utestående aktier när IRRAflow får ett 510(k)-godkän-
nande från FDA. I mars 2017, efter rapportperiodens slut, togs 
beslut om att VD skulle få ytterligare 1,5% av antalet utestående 
aktier om och när ett 510(k)-godkännande ges från FDA.

Värdet per aktie uppskattades till 13,5 SEK i september 2015. 
Kostnaden för aktierelaterad ersättning har bokats för 
2015-programmet från programmets tecknande fram tills att 
aktierna väntas tilldelas och har uppdaterats vid slutet av varje 
rapporteringsperiod. Antalet aktier som uppskattades ligga till 
grund för kostnaden för 2016 var 375 449 för 2015- programmet. 

Kostnaden för 2016 (2015) var 3 226 TSEK (0). Ingen kostnad 
bokades i 2015 då en kvalificerad finansiering samt godkän-
nande från FDA inte ansågs mer troligt än inte. Detta ändrades i 
2016.

AKTIERELATERAT INCITAMENTSPROGRAM 2016
1 maj 2016 tilldelades nyckelpersoner 1 900 000 stycken
optioner, vilka baserat på anställningsvillkor intjänas med en 
fjärdedel under respektive av fyra intjäningsperioder med 
 intjäning 1 maj 2017, 2018, 2019 och 30 mars 2020. Kostnaden 
för respektive fjärdedel periodiseras över respektive intjänings-
period, vilket leder till att en stor andel av programmets kostnad 
redovisas under programmets första tolv månader. Kostnaden 
är avtagande under de påföljande åren. Optionernas verkliga 
värde, beräknat med hjälp av Black & Scholes värderingsmodell, 
har för de olika löptiderna skattats till 11,5 SEK – 12,2 SEK med 
följande indata 1 maj 2016:

Aktiekurs på värderingsdagen: 25 SEK
Lösenkurs 13,6 SEK
Förväntad volatilitet: 30 %
Löptid, optioner med 1 års vesting 2 år
Löptid, optioner med 2 års vesting 3 år
Löptid, optioner med 3 års vesting 4 år
Löptid, optioner med 4 års vesting 4 år
Riskfri ränta neg 0,7 – neg 0,5 %

Senaste dag för utnyttjande av intjänade optioner är 30 mars 2020. 
Samtliga tilldelade optioner (1 900 000) är utestående per 

2016-12-31, varav intjänade optioner uppgår till noll stycken. 
Redovisad kostnad för perioden 1 maj 2016 – 31 december 
2016 uppgår till 7 766 TSEK och klassificeras primärt som 
försäljnings- och administrationskostnader.

 



INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I IRRAS AB F-23

HISTORISK FINANSIELL INFORMATION

NOT 9 TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Vi har som närstående definierat företagsledningen, styrelsen i moderbolaget och koncernen, ägarna till koncernen samt dotterföre-
tag. Aktier i dotterföretag samt transaktioner mellan företag som ingår i koncernen elimineras i koncernredovisning varför någon 
närmare redogörelse ej lämnas kring dessa belopp.

Följande transaktioner har skett med närstående parter under räkenskapsåret och jämförelseåren;

Koncern/Moderbolaget (TSEK)
Grundlön/

Styrelsearvode Rörlig ersättning
Pensions- 

kostnad
Fakturerat, 

konsult arvode Summa

2016-01-01–2016-12-31

Styrelsens ordförande Kleanthis G. Xanthopoulos – – – 5 222 5 222

Styrelseledamot Christos Panotopoulos – – – 1 417 1 417

Styrelseledamot Anders P. Wiklund – – – 299 299

Summa – – – 6 939 6 939

Moderbolaget (TSEK)

2015-01-01–2015-12-31

Styrelsens ordförande Kleanthis G. Xanthopoulos – – – 4 202 4 202

Styrelseledamot Christos Panotopoulos – – – 1 107 1 107

Styrelseledamot Konstantinos Alataris – – – 405 405

Styrelseledamot Marios Fotiadis – – – 55 55

Summa – – – 5 769 5 769

Koncern/Moderbolaget (TSEK)

2014-01-01–2014-12-31

Styrelsens ordförande Konstantinos Alataris – – – 1 299 1 299

Styrelseledamot Christos Panotopoulos – – – 3 513 3 513

Summa – – – 4 812 4 812

Närstående till styrelsens ordförande per 2016-12-31 har under året hyrt ut lokal till IRRAS. Kostnaden 2016 (2015) uppgår till 
49 (0) TSEK.

Vidare har fakturering från, till IRRAS närstående bolag, samtliga inom Serendipity-gruppen, skett enligt följande;

 (TSEK)
Koncern/Moderbolaget

2016
Moderbolaget

2015
Moderbolaget

2014

Juno Ekonomi AB 490 217 259

Forward Techonologies AB – 14 36

Sdiptech AB – – 95

S. Professionals AB – 149 –

Serendipity Communications AB – 5 –

Summa 490 385 389

Kleanthis G. Xanthopoulos skrev, via sitt bolag Helios Capital, ett avtal med IRRAS 2015, vilket sedan uppdaterats 2016 och 2017, där 
han ska tillhandahålla bolaget tjänster avseende företagsledning (motsvarande ett uppdrag som VD för bolaget). Avtalet ger också 
Kleanthis G. Xanthopoulos rätt att fakturera IRRAS övriga kostnader som tillkommit i arbetet, till exempel resekostnader. 

Christos Panotopoulos, tillhandahåller via sitt bolag F.EX. Endotherapy Ltd konsulttjänster avseende medicinsk expertis med titeln 
Chief Scientific Officer. Avtalet ger också Christos Panotopoulos rätt att fakturera IRRAS övriga kostnader som tillkommit i arbetet, till 
exempel resekostnader.

Konstantinos Alataris tillhandahöll tjänster avseende företagsledning (motsvarande ett uppdrag som VD för bolaget). Avtalet gav 
också Konstantinos Alataris rätt att fakturera IRRAS övriga kostnader som tillkommit i arbetet, till exempel resekostnader. Avtalet sades 
upp i juli 2015.

Marios Fotiadis har fakturerat bolaget för kostnader som tillkommit i styrelsearbetet, till exempel resekostnader. 
Anders P. Wiklund kontrakterades den 10 mars 2016, via sitt bolag Wiklund International, att tillhandahålla strategisk rådgivning åt 

bolaget, samtidigt som han valdes in i bolagets styrelse. Avtalet gäller operativt arbete utöver styrelsearbetet. Avtalet gav också Anders 
Wiklund rätt att fakturera IRRAS övriga kostnader som tillkommit i arbetet, till exempel resekostnader. Avtalstiden var knuten till Anders 
Wiklunds period som ledamot i bolagets styrelse. Avtalet sade upp den 31 augusti 2017.

Enligt samtliga avtal ska tjänsterna utföras till ett fastpris per år där alla konsulttjänster faktureras per månad, med undantag av 
Anders Wiklund, som fakturerades på årsbasis.
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NOT 10 INKOMSTSKATT

Koncernen Moderbolaget

2016-01-01
2016-12-31

2016-01-01
2016-12-31

2015-01-01
2015-12-31

2014-01-01
2014-12-31

Aktuell skatt för året – – – –

Summa skatt på årets resultat – – – –

Skillnaderna mellan redovisad skattekostnad och en beräknad skattekostnad baserad på gällande skattesats är följande:

Koncernen Moderbolaget

2016-01-01
2016-12-31

2016-01-01
2016-12-31

2015-01-01
2015-12-31

2014-01-01
2014-12-31

Resultat före skatt –31 898 –25 591 –12 861 –8 052

Inkomstskatt beräknad enligt svensk skattesats (22 %) 7 018 5 630 2 829 1 772

Ej avdragsgilla kostnader –2 800 –2 116 –416 –7

Skattemässiga underskott för vilka ingen uppskjuten 
skattefordran redovisats –4 491 –3 514 –2 413 –1 765

Effekt av utländska skattesatser 273 – – –

Inkomstskatt – – – –

Ackumulerade ej aktiverade underskottsavdrag 
uppgår till 77 549 74 646 58 690 47 719

NOT 11 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

En sammanfattning av immateriella tillgångar (i TSEK) och dess förändringar under redovisade perioder är enligt följande:

Koncernen Moderbolaget

Utgifter för balanserade utvecklingsarbeten 2016-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Ingående anskaffningsvärde 9 016 9 016 3 667 –

Årets aktiverade tillgångar 15 017 15 017 5 350 3 667

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 24 033 24 033 9 016 3 667

Utgående redovisat värde 24 033 24 033 9 016 3 667

Patent

Ingående anskaffningsvärde 4 429 4 429 4 429 4 429

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 4 429 4 429 4 429 4 429

Ingående avskrivningar –1 266 –1 266 –949 –633

Årets avskrivningar –316 –316 –316 –316

Utgående ackumulerade avskrivningar –1 582 –1 582 –1 266 –949

Utgående redovisat värde 2 847 2 847 3 164 3 480

NOT 12 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Koncernen Moderbolaget

Inventarier, verktyg och installationer 2016-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Ingående anskaffningsvärde – – – –

Inköp 18 – – –

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 18 – – –

Ingående avskrivningar – – – –

Årets avskrivningar –2 – – –

Utgående ackumulerade avskrivningar –2 – – –

Utgående redovisat värde 16 – – –
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NOT 13 ÖVRIGA FORDRINGAR

Koncernen Moderbolaget

2016-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Skattekonto 31 31 30 627

Momsfordran 157 157 329 –

Övriga fordringar 301 267 – –

Summa övriga fordringar 489 454 359 627

NOT 14 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

Koncernen Moderbolaget

2016-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Förutbetald hyra 25 25 – –

Förutbetalda försäkringskostnader 21 21 – –

Upplupen ränta – 14 – –

Övriga poster 14 – – –

Summa förutbetalda kostnader och  
upplupna intäkter 60 60 – –

NOT 15 AKTIEKAPITAL

Moderbolaget Antal aktier (st) Aktiekapital (kr)

Ingående balans per 1 januari 2014 11 836 59 180

Utgående balans per 31 december 2014 11 836 59 180

Utgående balans per 31 december 2015 11 836 59 180

Split 1/1000 11 824 164 –

Konvertibla skuldebrev – egetkapitaldel 1 731 419 8 657

Nyemission 3 650 000 18 250

Utgående balans per 31 december 2016 17 217 419 86 087

Antalet aktier ovan är det antal som är registrerade i moder bolaget. I övrigt hänvisas till moderbolagets Rapport över förändringar i 
eget kapital. Specifikation över förändringar i eget kapital återfinns i rapporten Förändringar i eget kapital, vilken följer närmast efter 
balansräkningen.

Aktierna har ett kvotvärde på 0,005 kr per aktie. Alla per balansdagen registrerade aktier är fullt betalda.

NOT 16 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Koncernen Moderbolaget

2016-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Konsultarvoden 417 417 130 518

Revision 40 40 21 21

Övrigt 12 – – –

Summa upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter 469 457 151 539

NOT 17 STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER

Koncernen Moderbolaget

2016-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Bankgaranti 50 50 – –

 50 50 – –
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NOT 18 ÅTAGANDEN

ÅTAGANDEN AVSEENDE OPERATIONELL LEASING
Koncernen operationella leasing utgörs av lokalhyra. Koncer-
nens kostnader för operationell leasing uppgår till 49 TSEK. 
Framtida åtaganden (inom ett år) uppgår till 97 TSEK. Moder-

bolagets kostnader för operationell leasing under 2016 uppgår 
till 49 (0) TSEK. Framtida åtaganden (inom ett år) uppgår till 0 (0) 
TSEK.

NOT 19 KONVERTIBELT LÅN 

Koncernen Moderbolaget

Konvertibelt lån 2016-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Ingående balans – 29 505 – –

Under året upptagna skulder – 29 505 –

Omvandling till eget kapital – –29 505 – –

Utgående balans – – 29 505 –

För vidare upplysningar se redovisningsprinciper samt not 4 och moderbolaget rapport över förändring av eget kapital.

NOT 20 HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

I augusti 2017 rekryterades Fredrik Alpsten som ny CFO i 
Koncernen och han tillträdde sin tjänst i oktober.

Vid stämman 2017-09-01 beslutades också om att göra 
IRRAS AB till ett publikt bolag. Vid samma stämma beslutades 
om införande av tre incitamentsprogram, ett till icke-svensk 

personal, ett till svensk personal, samt ett riktat till bolagets 
styrelseordförande. Vidare godkände stämman en emission av 
teckningsoptioner till dotterbolaget IRRAS GmbH för att säkra 
leverans av aktier enligt beslutade program samt för att säkra 
leverans av aktier enligt aktierättsprogrammet för VD.

NOT 21 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

Moderbolaget 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Ingående anskaffningsvärde – – –

Investering 8 638 – –

Kapitaltillskott incitamentsprogram 2 555 – –

Utgående redovisat värde 11 193 – –

Namn
Organisations-

nummer Säte
Kapital- 

andel
Röst- 
andel

Antal  
andelar

Redovisat värde 
2016-12-31

IRRAS GmbH DE308005079 Laichingen 100% 100% 1 1 260

IRRAS USA Inc 611800152 La Jolla 100% 100%  10 000 000 9 933

      11 193

NOT 22 EFFEKTER AV ÖVERGÅNG TILL RFR 2 – MODERFÖRETAG

I samband med övergången till redovisning enligt IFRS i 
koncernredovisningen, har moderbolaget övergått till att 
tillämpa RFR 2 Redovisning för juridiska personer. 

Redovisningen 2015 upprättades i enlighet med BFNAR 
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Moder-
företagets egna kapital har påverkats genom att konvertibelt lån 
klassificerats som egetkapitalinstrument enligt tidigare redovis-
ningsprinciper men enligt RFR 2 klassificerats som långfristig 
skuld. Kapitalanskaffningskostnader kopplat till det konvertibla 
lånet har periodiserats över löptiden. Vidare har eget kapital 
påverkats genom att kostnad för incitamentsprogram som 
avser 2016 har minskat den ansamlade förlusten inom eget 

kapital samt att TSEK 2 555 (0) har bokats som tillskott i dotter-
bolag och TSEK 8 437 (0) bokats som personalkostnad. 

Moderbolagets resultaträkning har påverkats med ytterligare 
kostnader om 795 TSEK (1 788 TSEK) till följd av periodisering av 
kapitalanskaffningskostnader för konvertibelt lån. Det egna 
kapitalet har minskat med 0 TSEK (29 505 TSEK) till följd av 
omklassificeringen av det konvertibla lånet.

Redovisningen av optioner har inneburit att moderbolagets 
egna kapital ökat med 10 993 TSEK (0 TSEK) till följd av över-
gången till att tillämpa RFR 2. Se vidare avsnitt 2.21 för redovis-
ningsprinciperna kopplat till dessa.

Räkenskaperna för 2014 har ej påverkats av övergången.
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REVISORS RAPPORT AVSEENDE FINANSIELLA RAPPORTER 
ÖVER HISTORISK FINANSIELL INFORMATION 

Till styrelsen i IRRAS AB, org. nr 556872-7134

Vi har utfört en revision av de finansiella rapporterna för IRRAS AB koncernen på sidorna F-9 till F-26, som omfattar koncer-
nens rapport över finansiellställning per den 31 december 2016 och koncernens rapport över resultat och totalresultat, 
koncernens rapport över förändringar i eget kapital och rapport över kassaflöden för detta år, moderbolagets rapport över 
finansiell ställning per den 31 december 2016, 2015 och 2014 och moderbolagetsrapport över resultat och totalresultat, 
rapport över förändringar i eget kapital och rapport över kassaflöden för dessa år samt en beskrivning av väsentliga redovis-
ningsprinciper och andra tilläggsupplysningar. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för de finansiella rapporterna
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att de finansiella rapporterna tas fram och presenteras på 
ett sådant sätt att de ger en rättvisande bild av finansiell ställning, resultat, förändringar i eget kapital och kassaflöde i enlig-
het med International Financial Reporting Standards så som de antagits av EU och årsredovisningslagen och komplette-
rande tillämplig normgivning. Denna skyldighet innefattar utformning, införande och upprätthållande av intern kontroll 
som är relevant för att ta fram och på rättvisande sätt presentera de finansiella rapporterna utan väsentliga felaktigheter, 
oavsett om de beror på oegentligheter eller fel. Styrelsen ansvarar även för att de finansiella rapporterna tas fram och 
presenteras enligt kraven i prospektförordningen 809/2004/EG.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om de finansiella rapporterna på grundval av vår revision. Vi har utfört vår revision i enlighet med 
FARs rekommendation RevR 5 Granskning av finansiell information i prospekt. Det innebär att vi följer FARs etiska regler 
och har planerat och genomfört revisionen för att med rimlig säkerhet försäkra oss om att de finansiella rapporterna inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) 
och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende 
efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till IRRAS AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.

En revision i enlighet med FARs rekommendation RevR 5 Granskning av finansiell information i prospekt innebär att utföra 
granskningsåtgärder för att få revisionsbevis som bestyrker belopp och upplysningar i de finansiella rapporterna De valda 
granskningsåtgärderna baseras på vår bedömning av risk för väsentliga felaktigheter i de finansiella rapporterna oavsett om 
de beror på oegentligheter eller fel. Vid riskbedömningen överväger vi den interna kontroll som är relevant för bolagets 
framtagande och rättvisande presentation av de finansiella rapporterna som en grund för att utforma de revisionsåtgärder 
som är tillämpliga under dessa omständigheter men inte för att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna 
kontroll. En revision innebär också att utvärdera tillämpligheten av använda redovisningsprinciper och rimligheten i de 
betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort samt att utvärdera den samlade presentatio-
nen i de finansiella rapporterna

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som underlag för vårt uttalande.

Uttalande
Enligt vår uppfattning ger de konsoliderade finansiella rapporterna en rättvisande bild i enlighet med International Financial 
Reporting Standards så som de antagits av EU och årsredovisningslagen och kompletterande tillämplig normgivning av 
IRRAS AB (publ) koncernens finansiella ställning per den 31 december 2016 och koncernens resultat, förändringar i eget 
kapital och kassaflöden för detta år. Enligt vår uppfattning ger de finansiella rapporterna för moderbolaget IRRAS AB (publ) 
en rättvisande bild i enlighet medårsredovisningslagen och kompletterande tillämplig normgivning av IRRAS AB (publ) 
finansiella ställning per den 31 december 2016, 2015 och 2014 och bolagets resultat, förändringar i eget kapital och kassa-
flöden för dessa år.

Stockholm den 13 november 2017

KPMG AB

Duane J. Swanson
Auktoriserad revisor
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ORDLISTA

Antikoagulantia Läkemedel som hämmar blodets koagulering

Basala ganglierna En grupp stora nervkärnor inne i pannloben

Biologiska vätskor Vätskor från kroppen

Bolusinfusion En större dos av vätska eller läkemedel som ges vid ett tillfälle 
(vanligtvis mellan 1–30 minuter)

Bukabscesser En varansamling i bukhålan

Ceftriaxone En sorts antibiotika

Cerebral amyloid angiopati En grupp sjukdomstillstånd som kännetecknas av hjärnischemi, hjärninfarkt 
och hjärnblödning

Cerebrospinal fluid (CSF) Hjärn-ryggmärgsvätska

Centrala nervsystemet (CNS) Det centrala nervsystemet bestående av hjärnan och ryggraden

Diagnosrelaterade grupper (DRG) Ett system för kategorisering av vårdinsatser och fastställande av kostnadsersättning 
inom sjukvården

Distal Angivande av en riktning mot kroppens extremiteter

Elastans Tryckförändring som observeras vid en given förändring i volym

Endoskopiska instrument Instrument som används för undersökning eller kirurgi med hjälp av endoskop 
(en kamera som förs in till det ställe i kroppen som ska undersökas)

Epiduralhematom Blödning på grund av skada mellan de yttre hjärnhinnorna och skallen

Hemipares Mild muskelsvaghet eller förlamning i ena kroppshalvan

Hemorragisk stroke Stroke orsakad av ett blodkärl som plötsligt brister och leder till blödning i eller runt 
hjärnan

Infusion Tillförsel av vätska eller läkemedel intravenöst till patient

Intrakraniellt tryck (ICP) Trycket i skallens inre

Intraparenkym Inomspecifik vävnad i inre organ 

Intraparenkymal blödning Form av hjärnblödning där blödningen sker inom parenkymet i t.ex. hjärnan

Ischemisk stroke Stroke som orsakas av att blodkärl blockeras

Kassett Del av bärbar infusionsapparat där vätska förvaras

Kateter Medicinskt instrument som förs in i kroppen för att tömma ut vätska, föra in läkemedel 
eller för att föra in andra medicinska instrument

Kateterblockeringar Blockeringar i katetern som hindrar flödet

Klinisk studie Studie utförd på människa av ett läkemedel eller en medicinteknisk produkt

Kontaminering Smitta

Kontusion Stöt- eller krosskada efter våld på skallen

Lumen Hålrum eller kanal i organ

Managed care (organisationer) Ett amerikanskt begrepp för att beskriva organisationer som förmedlar kontakter mellan 
vårdtagare och vårdgivare för att uppnå sjukvård till lägre kostnad, ofta genom en 
sjukvårdsförsäkringsprogram

Neurokirurgi Specialiteten inom sjukvården inriktad på skador och sjukdomar i hjärna och ryggmärg

Occipitallob Del av hjärnan där syncentrum är beläget

Ocklusion Blockering
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Patologiska vätskor Av sjukdom förändrade kroppsvätskor

Peritoneum Bukhinnan

Predikatprodukt (eng.predicate device) En benämning för en produkt som fått godkännande från FDA och som kan ligga till 
grund för en så kallad 510 (k)-ansökan i USA

Preklinisk data Data hänförlig till studier som utförs på potentiellt blivande läkemedel innan det testas 
på människor

Sponsor Person, företag, institution eller organisation som ansvarar för att inleda, organisera 
och/eller finansiera en klinisk studie

Streptokock intermedius Bakterier som bildar kedjor i lårmuskel

Subduralhematom Subduralhematom inträffar när en ven eller andra blodkärl brister mellan skallen 
och den yttersta hinnan som täcker hjärnan, vilket resulterar i en ansamling av blod 
(ett hematom) på hjärnans yta

Subkutan Begrepp för att beskriva någonting som befinner sig precis under huden

Ventrikeldränering (eng. external 
 ventricular drain (EVD))

Dränering av de utrymmen i hjärnan som innehåller cerebrospinalvätska

Ventrikel Utrymme i hjärnan som innehåller cerebrospinalvätska

US Food and Drug Administration (FDA) Den amerikanska läkemedelsmyndigheten
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