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Implementa Hebe AB säljer solenergiprodukter
�ll privat- och företagskunder samt innova�va
produkter för laboratorier. Labprodukterna riktar
sig främst �ll kunder inom BioTek och LifeScience
områdena. Implementa Hebe AB arbetar även
med aﬀärsutveckling av vetenskapliga projekt
samt konsultverksamhet inom bolagsstyrning och
aﬀärsutveckling. Bolaget har under 2011 förvärvat
en fas�ghet på det expansiva Brunnshögsområdet i
Lund i närheten av MAX IV och ESS-anläggningarna
och bedriver sedan dess sin verksamhet där.
Nyckeltal:
Intäkterna under 2013 uppgick �ll 475 tkr. Årets
resultat blev -1 047 tkr. Vid årets slut 2013-12-31
uppgick kassan �ll 781 tkr.
2013

2012

2011

Intäkter

475 tkr

482 tkr

331 tkr

Resultat

-1 047 tkr

-970 tkr

-1 037 tkr

Resultat per aktie

-0,08 kr

-0,09 kr

-0,04 kr

Vinstmarginal

Neg

Neg

Neg

Utdelning/aktie

0

0

0

Justerat eget kapital

2 393 tkr

1 700 tkr

1 461 tkr

Eget kapital/aktie

0,18 kr

0,16 kr

0,15 kr

Kassaﬂöde per aktie

0,040 kr

0,004 kr

-0,09 kr

Soliditet

48 %

37 %

31 %

Ak�en:
Bolagets ak�e är onoterad. Antalet ak�er i Bolaget
uppgick per 2013-12-31 �ll 13 044 600 ak�er fördelat
på 1 730 ak�eägare enligt tabellen nedan.

Juridisk friskrivning
Det förekommer i denna årsredovisning u�alanden om
fram�den i form av uppska�ningar. Fram�dsbedömningar gäller endast per det datum de görs. Forsknings- och
utvecklingsverksamhet inom Bioteknik och LifeScience är
i likhet med fram�dsbedömningar förenade med betydande risker och osäkerhet. Med anledning av de�a kan
verkligt u�all komma a� avvika betydligt från det som
beskrivs i denna årsredovisning.

Aktieägare

A-aktier
antal

B-aktier
antal

Röster
(Kapital)
%

Margareta Krook m
familj

834 218

7 835

18 (7)

Daniel Krasovec

367 625

39 521

8 (3)

Dario Kriz m familj

252 093

1 091 724

8 (10)

Margareta Kriz m
familj

167 327

496 084

4 (5)

Övriga ca 1 725
stycken

2 128 737

7 659 436

62 (75)

3 750 000

9 294 600

100 (100)

Summa:

Implementa Hebe AB (publ)
Org nr 556581-9272

Postadress:
Odarslövsvägen 50
225 92 Lund

Finansiella rapporttillfällen för 2014/2015

Besöksadress:

Årsredovisning 2013

7 mars 2014

Odarslövsvägen 50, 225 92 Lund

Årsstämma 2014

28 mars 2014

Delårsrapport Q1 2014

11 april 2014

(Rapporter kan hämtas på bolagets hemsida: www.implementa.se)

Telefon:

0732-06 45 00

Halvårsrapport Q2 2014

21 juli 2014

Telefax:

046-12 37 60

Delårsrapport Q3 2014

10 oktober 2014

E-post:

info@implementa.se

Bokslutskommuniké Q4 2014

16 januari 2015

Hemsida:

www.implementa.se
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VD HAR ORDET
Det är nu dags a� sammanfa�a det gångna året. Resultatet för 2013 uppgick �ll -1 047 tkr (-970 tkr) och
en ne�oomsä�ning på 476 tkr (482 tkr). Resultat och ne�oomsä�ning under 2013 hamnar på liknande
nivåer som under 2012. Resulta�örsämringen jämfört med föregående år är en följd av a� Implementa
under året har se� över kostnader för patent och beslutat a� avsluta patent i länder som bedömts
mindre vik�ga i sy�e a� spara kostnader. Den i Q3 2013 introducerade nya produktkategorin inom
solenergiprodukter har under Q4 2013 fortsa� generera intäkter, vilka i uppstartsskedet ännu så länge
beﬁnner sig på en blygsam nivå.
Växande intresse för solenergiprodukter
Implementas verksamhet är i dagsläget indelat i två olika kategorier – Solenergiprodukter och
Laboratorieprodukter. Bolaget erbjuder sedan augus� 2013 CE-märkta solcellpaneler samt �llhörande
kringutrustning från välrenommerade leverantörer med lång erfarenhet i branschen �ll både privatoch företagskunder. Marknadsföringen inriktas både mot kunder som önskar installera produkterna
�ll si� beﬁntliga elnät samt även oﬀ-grid, dvs 12/24-voltsystem som ej kopplas in på beﬁntligt elnät,
t ex �ll fri�dshus, friggebod, jaktstuga, koloni, båt eller husvagn/husbil. Implementa kan även genom
samarbetspartner erbjuda montering och installa�on av system �ll både privat- och företagskunder som
önskar koppla in systemen �ll det beﬁntliga elnätet.
Visionen är a� förutom a� erbjuda reguljära solenergiprodukter som t ex solcellpaneler i en fram�d
även kunna erbjuda egna produkter inom solenergiområdet. Marknadsföringen har ini�alt ske� direkt i
lokalpress, via web, Implementas hemsida samt även direkt på Implementas fas�ghet. Som e� resultat
av de�a har e� växande intresse för Implementa och dess solenergiprodukter kunnat konstateras. Mer
informa�on om produkterna ﬁnns på vår hemsida www.implementa.se
E� solpanelsystem har under Q4 2013 installerats �ll fas�ghetens elnät. De�a fungerar både som
referens-/demosystem och bidrar dessutom �ll a� sänka Implementas kostnader för elförbrukning.
Implementa har även ansökt om och erhållit bygglov för en paviljong med e� ”Showroom” och bu�k
där direk�örsäljning kan ske. Redan under Q3 2013 har en bu�k dit kunder kan komma ställts i ordning i
beﬁntliga lokaler. Paviljongen beräknas vara klar för invigning under början av Q2 2014.
Fler solenergirelaterade produkter via nya leverantörer är också på väg in i Implementas sor�ment.
Implementas unika läge i Lundaregionen innebär närhet �ll en stor och miljömedveten kundbas. De�a,
samt den fördelak�ga nivån vad gäller overheadkostnader som möjliggör en a�rak�v prissä�ning
på produkterna, ger Implementa goda konkurrensfördelar inom de�a i Sverige och världen växande
produktområde.
Försäljning av CoolHeater® pågår, men genererar inte �llräckligt med intäkter för a� verksamheten skall
gå med vinst. Försäljningen av Implementas produkt för cancerforskning - MFG-1000 - har ännu inte
hunnit komma igång. E� ökat intresse för MFG-1000 har noterats i samband med den vetenskapliga
ar�kel som nyligen publicerats, i vilken instrumentet framgångsrikt använts av en amerikansk
forskargrupp, med vilken Implementa sedan �digare har en etablerad kontakt (Ayat A Allam, Md Ehsan
Sadat, Sarah J Po�er, David B Mast, Dina F Mohamed, Fawzia S Habib and Giovanni M Paule�,Stability
and magne�cally induced hea�ng behavior of lipid-coated Fe3O4 nanopar�cles, Nanoscale Research
Le�ers (2013), 8:426).
2014 – Fortsa� expansion inom solenergi
En expansion av verksamheten med bland annat intensiﬁerad marknadsföring av solenergiprodukterna
samt större lokalyta för försäljning av dessa och ökade hyresintäkter är på väg a� realiseras och jag
ser med stor �llförsikt fram�den an. Styrelsens arbete med strategiska frågor pågår fortlöpande och
innefa�ar bland annat a� undersöka möjligheter �ll marknadsnotering.
Lund i mars 2014
Margareta Krook, Tekn. Dr.
VD Implementa Hebe AB
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BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT
God bolagsstyrning handlar om a� säkerställa a� bolag sköts på e�
för ak�eägarna så eﬀek�vt sä� som möjligt. Förtroendet hos beﬁntliga
och poten�ella investerare för a� så sker är avgörande för deras intresse av a� investera i bolagen. Därigenom tryggas näringslivets riskkapitalförsörjning.
Det främsta sy�et med Svensk Kod för Bolagsstyrning är a� stärka
förtroendet för de svenska börsbolagen genom a� främja en posi�v
utveckling av bolagsstyrningen i dessa bolag. Koden komple�erar lags��ningen och andra regler genom a� ange en norm för god bolagsstyrning på en högre ambi�onsnivå. Denna norm är emeller�d inte
tvingande utan kan frångås på enskilda punkter förutsa� a� bolaget
för varje avvikelse öppet redovisar hur man har gjort i stället och mo�verar varför. Därigenom ges marknadens aktörer möjlighet a� själva ta
ställning �ll hur de ser på den lösning bolaget valt. Övervakningen av
a� bolagen �llämpar Svensk Kod för Bolagsstyrning på e� �llfredsställande sä� är en uppgi� för de marknadsplatser på vilka bolagens ak�er
är upptagna �ll handel, medan avgörandet av i vilken grad e� enskilt
bolags sä� a� följa eller avvika från denna kod inger förtroende från e�
investerarperspek�v ligger hos ak�emarknadens aktörer.
Implementa Hebes Bolagsstyrning
Implementa Hebe ABs högsta beslutande organ är bolagsstämman
på vilken samtliga ak�eägare kan utöva si� inﬂytande i bolaget. Sammankallande av bolagsstämma sker minst en gång per år. Bolagsstämman beslutar bland annat om hur valberedningen ska utses samt gör
val av styrelse och dess arvodering.
Valberedningens ledamöter utses av styrelsen enligt de riktlinjer som
har beslutas av bolagsstämman. Valberedningen ger förslag om styrelsens sammansä�ning, styrelsens ordförande samt styrelsens arvodering, vilket beslutas av bolagsstämman.
Styrelsen svarar för bolagets organisa�on och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen har fastställt en skri�lig arbetsordning
för si� eget arbete. Styrelsen utser även en verkställande direktör.
Verkställande direktören ansvarar för bolagets löpande förvaltning i
enlighet med styrelsens anvisningar. Ansvarsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören är tydliggjord med instruk�oner
och arbetsordning som fastställts av styrelsen.
Således, i enlighet med ak�ebolagslagen, har bolaget tre beslutande
organ: bolagsstämma, styrelse och verkställande direktör, vilka står i
e� hierarkiskt förhållande �ll varandra. Vidare ﬁnns e� kontrollorgan,
revisor, vilket utses av bolagsstämman för a� granska dels bolagets
årsredovisning och bokföring, dels styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Revisorn rapporterar �ll bolagsstämman och arbetar oberoende i förhållande �ll styrelsen och bolagsledningen.
Implementa Hebe AB har inte något krav på sig a� �llämpa Koden men
�llämpar frivilligt Svensk Kod för Bolagsstyrning i de delar styrelsen
bedömmer det är relevant för bolaget. Bolagsstyrningsrapport är upprä�ad i enlighet med den reviderade koden som trädde i kra� 1 juli
2008. Bolagets revisor har inte granskat några delar av denna bolagsstyrningsrapport.
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Avvikelser från Svensk Kod för Bolagsstyrning
Implementa Hebe AB har valt alterna�va lösningar på en del punkter
i förhållande �ll Svensk Kod för Bolagsstyrning (numrering i enlighet
med denna):
9.1
Styrelsen har med hänsyn tagen �ll bolagets storlek och
verksamhetens omfa�ning valt a� inte inrä�a e� ersä�ningsutsko�
utan a� denna fråga kan handläggas av styrelsen i sin helhet. Dessutom anses det av stor vikt a� VD deltar vid handläggandet av denna
fråga e�ersom denna är en av bolagets största ak�eägare. I jämförelse
med andra bolag är bolagets verksamhet av begränsad omfa�ning. Avvikelsen sy�ar �ll a� skapa en eﬀek�v organisa�on med e� hanterbart
må� av administra�on.
10.1
Styrelsen har med hänsyn tagen �ll bolagets storlek och
verksamhetens omfa�ning valt a� inte inrä�a e� revisionsutsko�
utan a� denna fråga kan handläggas av styrelsen i sin helhet. Dessutom anses det av stor vikt a� VD deltar vid handläggandet av denna
fråga e�ersom denna är en av bolagets största ak�eägare. I jämförelse
med andra bolag är bolagets verksamhet av begränsad omfa�ning. Avvikelsen sy�ar �ll a� skapa en eﬀek�v organisa�on med e� hanterbart
må� av administra�on.
Styrelsen
På Implementa Hebe ABs årsstämma 2013 omvaldes tre styrelseledamöter: Margareta Kriz (Ordförande och större ägare), Margareta
Krook (VD och större ägare) samt Arne Jakobsson (oberoende i förhållande �ll bolaget och �ll större ägare). För närmare presenta�on av
ledamöterna, se sida 22. Sammansä�ningen uppfyller kraven enligt
Svensk Kod för Bolagsstyrning gällande oberoende ledamöter.
VD
För närmare presenta�on av bolagets VD se bolagets hemsida eller
årsredovisning sidan 22.
Intern kontroll och riskhantering avseende den ﬁnansiella rapporteringen
Inför varje verksamhetsår antar styrelsen en budget, vilken sä�er ramar för VD och verksamheten. Bolagets VD har löpande övervakat
intäkts- och kostnadsutvecklingen. Större investeringar och kostnader
har all�d godkänts av styrelsen. VD har direkt insyn i beställningar av
bolagets produkter samt leveranser �ll bolagets kunder.
VD har levererat ﬁnansiella rapporter �ll styrelsen. Styrelsen har noggrant gå� igenom bolagets ekonomi och verksamhet i samband med
behandlingen av årets fem rapporter (Q1, Q2, Q3, Q4 samt årsredovisning) �ll marknaden. Vidare har VD ansvarat för a� �ll ordförande
genast rapportera större avvikelser från budget och aﬀärsplan samt
större oförutsedda kostnader, i enlighet med styrelsens arbetsordning
och VD-instruk�on. Sedan årsstämman har det inte inträﬀat någon
större avvikelse i bolagets utveckling som har mo�verat e� extra styrelsesammanträde. Styrelsen har inte funnit det mo�verbart a� inrä�a
en särskild granskningsfunk�on.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen för Implementa Hebe AB, 556581-9272 får härmed avge årsredovisning för år 2013.

Verksamhetsbeskrivning
Historik och Aﬀärsidé

Implementa Hebe AB (publ) bildades år 2000 av Ak�etorget-noterade bolaget European Ins�tute
of Science AB (publ) och hade per den 31 december 2013 totalt 1 730 ak�eägare. Implementa har
verksamheten lokaliserad �ll lokaler på Brunnshögsområdet i Lund. Bolaget är onoterat.
Implementa säljer sedan 2013 produkter inom solenergi samt utvecklar innova�va produkter för
laboratorier. Labprodukterna riktar sig främst �ll kunder inom BioTek och LifeScience områdena.
Implementa arbetar även med aﬀärsutveckling av vetenskapliga projekt samt konsultverksamhet inom
bolagsstyrning och aﬀärsutveckling.

Verksamhet

Implementa säljer solenergiprodukter samt utvecklar produkter för laboratorier. Den första egna
produkten, den unika omröraren CoolHeater®, riktar sig främst �ll kunder inom BioTek och LifeScience
områdena och ersä�er komplicerad kylutrustning för känsliga prover. Genom förvärv under 2010
av färdiga produkter och patent för magne�ältsalstring samt magne�ska pep�dnanopar�klar har
Implementa skapat förutsä�ningar för ökad försäljning samt y�erligare möjlligheter �ll samarbeten
och tekniklicensiering med externa partners.
Implementa planerar en fortsa� utökning av produktsor�mentet med ﬂer egna kundorienterade
produkter och aﬀärsprojekt. Implementa arbetar även med aﬀärsutveckling av vetenskapliga projekt
samt konsultverksamhet inom bolagsstyrning och aﬀärsutveckling. Implementa har egna patent och
har under 2010 förvärvat patent och färdiga produkter inom gränsområdet för magne�smbaserad
nanoteknologi och LifeScience av European Ins�tute of Science AB.
Implementa har under hösten 2011 inle� e� ny� aﬀärsprojekt där bolaget i e� första skede förvärvat
en egen fas�ghet på det expansiva Brunnshögsområdet i Lund nära ESS-anläggningen och Max Lab
IV. Visionen inom aﬀärsprojektet innefa�ar skapandet av e� entreprenöriellt innova�onshus för
�llväxtbolag, främst inom LifeScience- och BioTek-områdena, där dessa bolag “in-house” kan få �llgång
�ll Implementas kompetens och kontaktnät inom teknisk entreprenörsverksamhet, aﬀärsutveckling
och bolagsstyrning. Bolaget har redan nu två företag som hyresgäster i sin fas�ghet.

Strategi

Implementas fortsa�a strategi är a� försälja produkter inom solenergiområdet från välrenommerade
leverantörer �ll privat- och företagskunder på den lokala marknaden i Sverige genom egen försäljningsorganisa�on. Implementa avser så småningom utveckla egna innova�va produkter inom
solenergiområdet. Implementa avser sälja sina labprodukter - CoolHeater®-teknologin samt MFG1000 för magne�ältsgenerering inom bla cancerforskning - via externa försäljningskanaler.

Finansiering och likviditet

Implementa är for�arande i e� �digt marknadsföringsskede och har med undantag för verksamhetsåret
2005 under hela sin livslängd uppvisat nega�vt resultat. Bolagets verksamhet ﬁnansieras �ll stor del
genom riskkapital. Implementa Hebe har genomfört nyemissioner under perioden 2000 �ll 2013,
vilka sammanlagt �llfört bolaget drygt 9.9 miljoner kronor före emissionskostnader. Budgeten har
följts och utvecklingen i bolaget fortskrider enligt reviderad plan.
Styrelsen bedömer a� det inte ﬁnns �llräckligt rörelsekapital för den närmaste tolvmånadersperioden
från balansdagen 2013-12-31. Styrelsen bedömer a� det ﬁnns goda möjligheter a� få in det kapital
som krävs för a� möta Implementas åtaganden under innevarande räkenskapsår. Implementas
ﬁnansieringsbehov för innevarande verksamhetsår med nuvarande organisa�on och utvecklingstakt
beräknas uppgå �ll ca 1 800 tkr. Utgi�erna fördelar sig på opera�va kostnader, vilka uppska�as �ll 1
100 tkr, amorteringsavgi�er för övertagna licenser samt patentkostnader som uppska�as �ll ca 500
tkr, investering i fas�ghet som uppska�as �ll 100 tkr samt övrigt uppska�at �ll 100 tkr.
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Verksamhetens utveckling
1999
Svenskt patent beviljas för CoolHeater®-teknologin.
2000
Implementa Hebe AB bildas av European Ins�tute
of Science AB (publ). Implementa Hebe förvärvar
alla materiella och immateriella �llgångar rörande
CoolHeater®-teknologin från European Ins�tute of
Science mot en årlig omsä�ningsbaserad royalty
om 5 % fram �ll 31 december 2012.
2001
CoolHeater®-prototyp utvecklades. En mindre serie
produceras varav e� antal omrörare levereras �ll
kunder. Ansökan om registrering av varumärket
CoolHeater® inom de ﬂesta vik�gare Europeiska
länderna.
2002
Avtal om ensamrä� �ll försäljning inom Norden
tecknades med distributören Labora AB (nuvarande Bergman-Labora AB).
2003
Patent beviljas i USA för en vidareutveckling av CoolHeater®-teknologin som erhåller
varumärkesskydd inom EU och CE-märkning.
Avslutad testlansering av den första versionen av
CoolHeater® varvid konstaterades a� en omarbetning av produkten måste göras i sy�e a� sänka
försäljningspriset från 15 �ll ca 5 tkr.
2004-2005
Kostnadsbesparingar och omorganisa�on genomförs. Utvecklingstakten minskas som följd och
fortgår i minskad takt under 2005.
2006
Framtagande av design och prototyp av ny
konkurrenskra�ig magnetomrörare med förbättrade marginaler och användarvänlighet baserad
på CoolHeater®-teknologin.
2007/2009
Finjustering av konstruk�on samt förberedelse
inför en planerad testlansering år 2010 av den
omarbetade versionen. CE-märkning påbörjad.
2010
CE-märkning genomförd, investering i e� produk�onsverktyg samt �llverkning av 150 höljen för
CoolHeater®. Förvärv av patent och färdiga produkter för magne�ältsalstring från European Ins�tute
of Science AB. Ny VD utsedd.
2011
BergmanLabora tecknar distribu�onsavtal med
Implementa för CoolHeater® på den svenska
marknaden och försäljningen av denna inleds.
Implementa förvärvar en fas�ghet på det expansiva Brunnshögsområdet i Lund nära ESSanläggningen. Första hyresgästerna �llkommer.
2012
Implementa inleder interna�onella distributörssamarbeten för CoolHeater® . Svenskt patent för en
vidareutveckling av CoolHeater® och kanadensiskt
patent för magne�smprodukterna beviljas.
2013
Ny produktkategori inom solenergi ini�eras.
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Produkter
Solenergiprodukter
Solceller omvandlar energi i solinstrålningen �ll elektricitet �ll skillnad
från solfångare som omvandlar energin i solinstrålningen �ll värme,
t ex för a� värma va�en. En solcell består av en tunn skiva av kisel
- e� sk halvledarmaterial - med kontakter på fram- och baksidan. När
solcellen utsä�s för ljus polariseras den så a� framsidan blir nega�vt
och baksidan posi�vt laddad. Metallkontakterna på fram- och baksidan
tar upp laddningen i form av elektrisk ström.

- Solcellpaneler
- Solcellspaket
- Växelriktare
- Laddningsregulatorer
- Kablage och kontakter
- Ba�erier
- Takfästen
- Installa�on och montering
- Bidragsansökan

Implementa erbjuder i dagsläget prisvärda solcellpaneler med olika
maxeﬀekter för olika energibehov samt �llhörande kringutrustning i
form av laddningsregulatorer, ba�erier, kablar och kabel�llbehör samt
olika typer av takfästningssystem �ll både privat- och företagskunder.
Alla solcellpaneler är CE-märkta och av högsta kvalitet, testade enligt IEC
61730 och IEC 61215 samt �llverkade i ISO 9001:2000/ISO 14001:2004
cer�ﬁerad fabrik. På Implementas hemsida www.implementa.se ﬁnns
mer informa�on om produkterna, lönsamhetskalkyl samt även guider
för dimensionering och installa�on av 12/24-volts system.

Solpanelsystem för inkoppling �ll beﬁntligt elnät

Laddningsregulatorer

Implementa erbjuder solpaneler och �llbehör som växelriktare samt,
genom samarbetspartner, komple� dimensionering och installa�on av
dessa system �ll både privat- och företagskunder som önskar koppla in
systemen �ll det beﬁntliga elnätet. Nedan syns en ON grid-installa�on
gjord av Implementa på 2,4 kWp som dri�sa�es i november 2013 och
förväntas ge e� årligt el�llsko� på 2 200 kWh.

Ba�erier kan laddas med hjälp av solpaneler för a� få jämn
strömförsörjning �ll 12/24-volts elutrustning även när solen inte
är framme. Laddningsregulatorn skyddar ba�eri och utrustning
genom a� kontrollera ba�eriets status och laddar det i �d så a�
djupurladdning undviks samt stänger av laddningen när ba�eriet är
fulladdat. Implementa erbjuder högkvalita�va laddningsregulatorer
samt växelriktare för a� omvandla likspänning �ll växelspänning.

Generellt se� förbrukar en normalstor villa ca 5 000 kWh per år i
hushållsel. För a� täcka de�a behov krävs ca 40 kvm solceller på taket.
Det går dessutom a� sälja översko�sel från solcellerna �ll många av
elleverantörerna. Det går också a� söka bidrag på upp �ll 35 % av
installa�onskostnaden. Implementas egna beräkningar gör gällande
a� återbetalnings�den för en 9 kWp anläggning som producerar ca 8
100 kWh per år i dagsläget ligger på mellan 8 �ll 12 år beroende på om
bidrag erhålles eller inte.

Tillbehör och ba�erier
Implementa erbjuder �llbehör i form av UV- och väderbeständiga
kablar, kontaktdon, ba�erikablar och kabelinfästning. Implementa
erbjuder även ba�erier för olika eﬀektbehov lämpade för laddning
med hjälp av solcellpaneler.

Takfästen
Då man skall montera på tak är det vik�gt a� välja fästen som är
avpassade för solpaneler så a� takkonstruk�onen förblir hel och
inte orsakar va�enläckage in i bostaden. Implementa levererar
takfästningssystem från kända �llverkare, bland annat tyska
kvalitetssystem, för alla typer av tak och solpaneler. På senare �d har
det även kommit monteringssystem för pla�a tak och markplacering
som inte kräver någon infästning. Det ﬁnns även egenkonstruerade
enklare fästen för väggmontage.
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Storlek: 2,4 kWp, 16 m2
Växelriktare: Steca Grid 2300
Område: STAFFANSTORP

Solpaneler:8 st 300 W poly
Fästen:
Renusol-Variosol
Dri�sa�: November 2013
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Produkter - forts

CoolHeater®
Implementas första produkt är en uppﬁnning, patentskyddad i Sverige och USA, samt
varumärkesskyddad inom EU (se under rubrik “Immateriella rä�gheter, sid 9), för
magnetomrörning och konstanthållande av lösningars temperatur i laboratorieskala. Den har
utvecklats i olika steg �ll nuvarande produktlinjen värme- och kylmagnetomröraren CoolHeater®.
CoolHeater® är speciellt lämpad för laboratoriearbete som exempelvis:
• omröring och temperering av känsliga substanser som
t ex enzymer, proteiner och an�kroppar
• omkristallisa�on
• lång�dsreak�oner vid konstant temperatur
• förvaring av värmekänsliga substanser
• organisk syntes i mikroskala
• dialys i kyla direkt på laboratoriebänken.
Kylning åstadkoms i laboratorier vanligen med t ex va�enbad, is och �llfällig förvaring i kylskåp
eller kylrum, vilka alla innebär en extra arbetsinsats och planering. Implementas produkt erbjuder
kunden e� eﬀek�vt hjälpmedel a� lösa de�a problem genom a� temperering kan åstadkommas
i rumstemperatur direkt på laboratoriebänken.
CoolHeater® är CE-märkt enligt direk�vet 2004/108/EC (�digare 89/336/EEC)* och uppfyller
således EUs normer. De�a direk�v föreskriver a� elektriska och elektroniska apparater ska vara
så u�örda a� de inte kan alstra eller bidra �ll elektromagne�sk emission som övers�ger en nivå
som �llåter radio- och teleutrustning och annan utrustning a� fungera som avse�, och deras
funk�on inte i oacceptabel utsträckning försämras av de elektromagne�ska störningar som
normalt förekommer i den miljö där de är avsedda a� användas (Electromagne�c Compa�bility
Emissions), EN 61326-1: 2006 samt EN 61326-2-3:2006, vilket gör a� CoolHeater® kan säljas
interna�onellt, framförallt inom EU. För USA-marknaden krävs y�erligare märkning i form av
den amerikanska motsvarigheten �ll CE-märkning, vilken endast skiljer sig mycket lite från den
europeiska.
Instrumentet består av e� plasthölje, panel, kretskort med elektriska komponenter, mjukvara,
omrörarmotor, ﬂäkt, kyl- och värmegenerator samt nätaggregat. Alla delar inköps från lokala eller
interna�onella underleverantörer. Leveranskapaciteten hos dessa underleverantörer övers�ger
Bolagets nuvarande behov.
Implementa utvecklar �llbehör �ll sina produkter e�er kundönskemål och marknadsbedömning.
Planer ﬁnns a� ta fram �llbehör �ll CoolHeater® för temperering av ﬂer än fem provbehållare
samt en temperatursensor för direkt reglering av provvätskans temperatur. Den nuvarande
CoolHeater®-konstruk�onen kräver endast mindre anpassningar eller är redan förberedd för a�
dessa �llbehör skall kunna implementeras och börja marknadsföras.
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Produkter - forts

MFG-1000 - Utrustning för medicinsk forskning

Magnetiska peptidnanopartiklar

Inom delar av medicinsk forskning som t ex vid behandling av
sjukdomar utny�jas instrument som kan generera starka alternerande
magne�ält. Forskare i Sydkorea har �ll exempel visat a� man kan
bekämpa cancertumörer i möss med magne�ska nanopar�klar av
metalloxid, vilka har bioaﬃnitetsligander på sig som kan binda �ll
cancercellerna. När cancerceller från möss �llsammans med inbundna
bioaﬃnitetsligandförsedda nanopar�klarna av metalloxid utsä�s för
e� starkt växlande magne�ält blir de så heta a� cancercellerna dör och
tumören bränns bort, sk hypertermi. Magne�ältet skadar inte musen
(Forskning och Framsteg , 7/2011).

Separa�on och igenkänning av olika biomolekyler e� av de vik�gaste
och mest svårbemästrade områdena inom bioteknik. Kostnadseﬀek�va
separa�ons- och igenkänningstekniker är en avgörande faktor inom
industriell bioteknikproduk�on eller ru�ndiagnos�k. Biomagne�ska
separa�ons- och igenkänningstekniker har visat sig alltmer vik�ga
med en lång rad möjliga applika�onsområden. Magne�ska mikro- eller
nanopar�klar kan enkelt och snabbt separeras om de utsä�s för e�
magne�skt fält och kan användas �llsammans med bioaﬃnitetsligander,
t ex an�kroppar, proteiner eller pep�der med hög igenkänningsförmåga
�ll målmolekylen som kan vara e� annat protein, an�kroppar, celler,
bakterier eller DNA/RNA. Den enkla och snabba provhanteringen är
också en av de stora fördelarna med magne�ska separa�onstekniker.
Sedan 1970-talet har olika forskargrupper försökt uppnå terapeu�ska
eﬀekter med s k hypertermi som är en metod som genom en lokal temperaturförhöjning åstadkomma en selek�v celldöd med an�kroppar
eller bioaﬃnitetsligander bundna �ll magne�ska nanopar�klar samt
e� externt pålagt magne�ält. An�kropp-nanopar�kelns storlek har
dock inneburit a� problem har uppstå� med ackumulering av dessa i
lever samt vid passagen genom blodkärlväggarna då dessa använts för
terapeu�ska försök i levande organismer.

Användning av hypertermi utan närvaro
av magne�ska nanopar�klar är redan
idag en väletablerad metod inom
cancerbehandling. Närvaro av magne�ska
tumörmålsökande nanopar�klar under
hypertermi har poten�al a� ge en
behandling som endast orsakar en mycket
lokal tumördödande temperaturförhöjning
och förhindrar a� den in�lliggande normala vävnaden förstörs
(T. Kobayashi, Biotechnol. J. 2011, 6, 1242-1347).
Implementa har under 2010 utökat sin produktpor�ölj genom förvärvet
av e� ny� instrument (In Vitro Magne�c Field Generator MFG-1000)
som är lämpat för kontrollerad magne�ältsexponering av provbehållare
innehållande vävnader, celler eller biologiska vätskor �llsammans med
magne�ska nanopar�klar (C. Huth, D. Shi, F. Wang, D. Carrahar, J. Lian,
F. Lu, J. Zhang, R. C. Ewing and G. M. Paule�, Phospholipid assembly on
superparamagne�c nanopar�cles for thermoresponsive drug delivery
applica�ons, Nano LIFE, vol 1. Nos. 3 & 4 (2011) 251-261). Instrumentet
kan med fördel användas �llsammans med Implementas förvärvade
pep�dnanopar�klar, se högerspalten denna sida.
MFG-1000 är CE-märkt enligt direk�vet
2004/108/EC (�digare 89/336/EEC),
se föregående sida (Electromagne�c
Compa�bility Emissions), EN 61326-1:
2006 samt EN 61326-2-3:2006, vilket gör
a� MFG-1000 kan säljas interna�onellt
inom EU då det uppfyller EUs normer.
För USA-marknaden krävs y�erligare
märkning, motsvarande den europeiska.

Pep�dnanopar�klar för t ex cancerforskning
Bolagets patentskyddade magne�ska pep�dnanopar�klar är storleksmässigt mindre än en an�kropp. Celligenkänning samt celleﬀekt sker
genom korta, �ll magnetnanopar�keln ytbundna pep�dkedjor. Dessa
är stabilare än an�kroppar, vilket är vik�gt då de, inom t ex hypertermi,
lokalt utsä�s för höga magne�ältsinducerade temperaturer.
Bolagets patentskyddade magne�ska pep�dnanopar�klar kan användas för olika LifeScience applika�oner, t ex hypertermi inom cancerforskning. De kan med fördel användas i kombina�on med instrumentet
In Vitro Magne�c Field Generator MFG-1000, se vänsterspalten denna
sida. Dessa pep�dnanopar�klar är avsedda för icke immunförsvarshämmande medicinska/terapeu�ska �llämpningar. De magne�ska pep�dnanopar�klarna kan även användas för separa�on av biomolekyler.
De kommer ini�alt a� marknadsföras som forskningskemikalier och
kunna användas �llsammans med In Vitro Magne�c Field Generator
MFG-1000. Bolaget har i dagsläget inte någon färdig magne�sk pep�dnano-pa�kelprodukt på marknaden. Däremot erbjuds redan idag
sk ”nakna” magne�ska nanopar�klar där kunden själv har möjlighet
a� koppla biologiska molekyler �ll magnetnanopar�kelns yta ute�er
behov. Bolaget erbjuder dessutom magne�ska nanopar�klar där andra
biologiska molekyler som an�kroppar och proteiner kopplats �ll ytan.
Produkterna säljs som forskningskemikalier i vätskeform förpackade i
därför lämpade glasbehållare.

Konsultverksamhet - Fastighet
För e� litet bolag i �llväx�as är det inte all�d så lä� a� med begränsade resurser �llföra verksamheten nödvändig specialkompetens. Marknadsföring,
ﬁnansiell rapportering, prototyp�llverkning och försäljning är exempel på sådana områden där specialkompetens behövs, men där det i det lilla
�llväxtbolaget o�a inte ﬁnns resurser a� anställa eller engagera en partner fullt ut. Specialkompetens inom sådana områden ﬁnns i Implementa
och denna �llgång står �ll dess förfogande genom konsultuppdrag �ll externa kunder. Konsultuppdragen innefa�ar i dagsläget dels uppdrag inom
bolagsstyrning och kap�alanskaﬀning, dels support i immateriella rä�gheter. Implementa planerar i fram�den a� utveckla de�a område genom
skapandet av e� entreprenöriellt innova�onshus för bland annat �llväxtbolag där dessa bolag in-house kan få �llgång �ll Implementas kompetens
och kontaktnät inom teknisk entreprenörsverksamhet, aﬀärsutveckling och bolagsstyrning. Innova�onshuset planeras uppföras på den fas�ghet
som Implementa förvärvade 2011 och inrymmer i dagsläget förutom Implementa två hyresgäster. Målsä�ningen är a� utöka antalet hyresgäster
för a� öka intäkterna via denna kanal. I dagsläget är området där fas�gheten ligger ej detaljplanerat. Implementa har därför ansökt om och få�
bygglov för uppförande av paviljong med möjlighet a� inrymma ﬂer hyresgäster samt bu�kslokal för solenergiprodukter.
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Vetenskapligt råd

Immateriella rättigheter

Implementa har ins��at e� vetenskapligt råd, �ll vilket inga ersä�ningar utgår. Det
vetenskapliga rådet fungerar som bollplank och är �llsammans med marknadsinforma�on
från försäljningspartners mycket värdefullt då det gäller a� bedöma utvecklingsprojektens
höjd och marknadspoten�al. Rådet består i dagsläget av nedanstående medlemmar.

Docent Dario Kriz
Invald år 2010. Född 1965. Teknologie doktor 1994 (Lunds Universitet),
gästprofessor 1997-98 (University of Regensburg, Tyskland) samt docent
2004 (Lunds Universitet). Företagsledare, entreprenör och uppﬁnnare
sedan 1990. Grundare och VD för European Ins�tute of Science AB. Han
är grundare av börsbolaget LifeAssays AB. Han är grundare och delägare
i börsbolaget Chemel AB, sedermera Biotech-IgG AB, och var VD under
åren 1997-1999, 2002-2003 samt från 2012. Styrelseuppdrag: European
Ins�tute of Science AB (ledamot sedan 1990-2011, 2013-). Avslutade styrelseuppdrag:
H2CWARE AB (ledamot och ordförande 2004-2005), May Life Center AB (suppleant sedan
1998), Implementa Hebe AB (2000-2010), Chemel AB (ledamot sedan 1997, ordförande
2003-2011), LifeAssays AB (ledamot 2000-2011, ordförande 2000-2004), ScienceHouse Lund
AB (ledamot 2011-2013). Dario Kriz har 31 publicerade vetenskapliga ar�klar samt står som
uppﬁnnare �ll 14 godkända paten�amiljer. Innehar med familj 252 093 A-ak�er samt 1 091
724 B-ak�er samt genom European Ins�tute of Science 9 165 A-ak�er och 37 853 B-ak�er i
Implementa Hebe AB.

Docent Lars-Olof Hansson
Invald år 2011. Född 1944, leg läkare 1977, specialist i klinisk kemi
1984, medicine doktor 1996 och docent 1998. Docent Hansson har lång
erfarenhet av klinisk kemi från fem av våra svenska universitetssjukhus.
Mellan 2005-2008 var docent Hansson verksamhetschef för Akademiska
laboratoriet vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Idag arbetar han på
Karolinska Universitet Laboratoriet. Docent Hanssons huvudintresse
inom klinisk kemi är plasmaproteiner, markörer för inﬂammatoriska
reak�oner, njurfunk�on, inﬂammatorisk tarmsjukdom och tumörmarkörer. Hansson har
publicerat drygt 100 vetenskapliga ar�klar. Dessutom har docent Hansson e� stort intresse
för organisa�ons- och ledarskapsfrågor. Utöver sin sjukvårdstjänst arbetar han, via si� bolag
Ins�tute for Diagnos�cs Development. Innehar följande styrelseuppdrag: European Ins�tute
of Science AB (ordförande). Han är ordförande för Equalis expertgrupp för plasmaproteiner
samt associerad medlem i IFCCs (Interna�onal Federa�on of Clinical Chemistry) commi�ee
on plasma proteins. Innehar 0 ak�er i Implementa Hebe AB.

Dr Kirs�n Kriz
Invald år 2011. Född 1975. Fil. kand. 1997 (University of California, San
Diego, USA) och Teknologie doktor 2003 (Lunds Universitet). Hennes
specialkunskaper ligger inom området kvalitetskontroll och forskning.
Hon har arbetat som kvalitetskontrollansvarig samt som forskningschef
i börsbolaget LifeAssays AB. Hon var �digare VD i Biotech-IgG AB och
är nu VD i dess danska do�erbolag Biotech-IgG A/S. Styrelseuppdrag:
European Ins�tute of Science AB (ledamot sedan 2004). Kirs�n Kriz har 12 publicerade
vetenskapliga ar�klar. Hon har belönats med ﬂera amerikanska pres�gefyllda utmärkelser bl
a UCSD Regents Scholarship (1995) samt e� honorärt medlemskap i Phi Beta Kappa (1997).
Innehar med familj 252 093 A-ak�er samt 1 091 724 B-ak�er samt genom European Ins�tute
of Science 9 165 A-ak�er och 37 853 B-ak�er i Implementa Hebe AB.

Implementas första produkt CoolHeater®
är patentskyddad i Sverige. Produkten
är varumärkesskyddad inom EU under
varumärket CoolHeater®. Implementa
erhöll år 2003 e� amerikanskt patent
för en vidareutveckling av teknologin.
Under 2010 förvärvades patent för
magne�ältsalstring samt magne�ska
pep�dnanopar�klar enligt nedan från
European Ins�tute of Science AB (publ).
Under Q3 2013 evaluerades Implementas patentsitua�on och patent rörande
magne�ska pep�dpar�klar avslutades i
länder som bedömts mindre strategiskt
vik�ga i sy�e a� spara kostnader.

Förteckning över patent och
pågående patentansökningar
CoolHeater®
1. Anordning för konstanthållning av
lösningars temperatur i laboratorieskala.
Beviljat patent: Sverige (nr 510 520)
Pågående ansökningar: Inga
Sista gil�ghetsår: 2012
2. Device and method for performing a
process in a process medium.
Beviljade patent: USA (nr 6,532,747)
Pågående ansökningar: Finns inga
Sista gil�ghetsår: 2022
3. Magne�sk anordning för synkroniserad temperering
Beviljade patent: Sverige (SE 535 314 C2)
Pågående ansökningar: Inga
Sista gil�ghetsår: 2032

Magne�ältsgenerering
4. Instrument för alstring av växlande
gradientmagne�ält.
Beviljade patent: Sverige, Tyskland, Spanien, Frankrike, Storbritannien, Italien,
Kanada, Korea och USA
Pågående ansökningar: Japan
Sista gil�ghetsår: 2020

Magne�ska pep�dnanopar�klar
5. Magne�skt påverkbar nanopar�kel
innehållande synte�ska pep�der.
Beviljade patent: Sverige, Tyskland,
Spanien, Frankrike, Storbritannien och
Italien
Avslutade patent: Österrike, Belgien,
Schweiz, Cypern, Danmark, Finland,
Grekland, Irland, Luxemburg,
Nederländerna och Portugal
Pågående ansökningar: Inga
Sista gil�ghetsår: 2020

Förteckning över varumärken
År 2001 erhöll CoolHeater®teknologin och Docent Dario Kriz
bronsmedalj på den interna�onella
uppﬁnnarmässan i Geneve.
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Varumärke: CoolHeater®
Registrerat i: EU (nr 2 223 162)
Pågående ansökningar: Finns inga
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Viktiga händelser under året
Q1

Styrelsen fa�ade med stöd av bemyndigande från årsstämma 2012-03-29 gällande fram �ll nästa
årsstämma beslut om a� öka Implementas ak�ekapital genom nyemission med företrädesrä� för
ak�eägarna med tecknings�d 28 januari �ll 11 februari 2013. Emissionskursen var 1,00 kr per ak�e
av serie B. Nyemissionslikviden förstärkte Bolagets kassa med 1.16 Mkr före emissionskostnader, vilka
uppgick �ll ca 150 tkr.

Q2

Årsstämma hölls den 5 april 2013. Margareta Kriz omvaldes �ll ordförande för Implementa och Arne
Jakobsson samt Margareta Krook omvaldes som ordinarie ledamöter. Stämman beslutade a� ge styrelsen
bemyndigande enligt framlagt förslag a� besluta om nyemission med företräde för ak�eägarna vid e�
eller ﬂera �llfällen fram �ll �den för årsstämma 2014.
Implementa tecknade avtal med en distributör för försäljning av CoolHeater® i Storbritannien och EIRE.
Distribu�onssamarbete för CoolHeater® inleddes även med en slovensk distribu�onsﬁrma.

Q3

Implementa introducerade under Q3 2013 en ny produktkategori inom solenergiområdet. Implementa
erbjuder sedan augus� 2013 solcellpaneler och kringutrustning �ll dessa samt genom samarbetspartner
montering och installa�on av solenergianläggningar �ll privat- och företagskunder.
Styrelsen fa�ade med stöd av bemyndigande från årsstämma 2013-04-05 gällande fram �ll nästa
årsstämma beslut om a� öka Implementas ak�ekapital genom nyemission med företrädesrä� för
ak�eägarna med tecknings�d 16 september �ll 30 september 2013. Emissionskursen var 1,00 kr per
ak�e av serie B. Nyemissionslikviden förstärkte Implementas kassa med 929 tkr före emissionskostnader,
vilka uppgick �ll ca 150 tkr.
Under Q3 2013 evaluerades Implementas patentsitua�on och patent rörande magne�ska pep�dpar�klar
avslutades i länder som bedömts mindre strategiskt vik�ga i sy�e a� spara kostnader.

Q4

Under Q4 2013 har en anläggning för solenergiproduk�on installerats �ll fas�ghetens beﬁntliga elnät.
Anläggningen kommer a� fungera som referens/demo och även bidra �ll a� sänka Implementas
kostnader för elförbrukning. Implementa har även beställt en paviljong som kommer a� fungera som
”Showroom” och bu�k för direk�örsäljning av Implementas produktsor�ment inom solenergi.

Viktiga händelser efter perioden

Inga vik�ga händelser fanns �ll rapportering.
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Aktien och Ägarna
Implementa hade 1 730 ak�eägare per den 31 december 2013 med följande fördelning av innehavet 1-19 999 ak�er (1 655 enskilda ägare), 20
000-199 999 (67 enskilda ägare). 200 000-499 999 (7 enskilda ägare) samt >500 000 (1 enskild ägare). Se även tabell nedan.
Enligt bolagsordningen kan ak�er av två slag utges, A-ak�er och B-ak�er. En A-ak�e har �o röster och en B-ak�e en röst. Varje ak�e har lika rä�
�ll Implementas �llgångar och vinst. Vid stämma får varje röstberä�gad rösta för fulla antalet av honom/henne ägda och företrädda ak�er utan
begränsningar i rösträ�en.
Varje ak�e medför lika rä� �ll vinstutdelning och �ll eventuellt översko� i likvida�on. På årsstämma eller extra bolagsstämma kan beslut fa�as
om vinstdelning, vilken normalt utbetalas som e� kontantbelopp per ak�e men kan även avse något annat än pengar. Avstämningsdagen för
rä�en a� erhålla utdelning får inte infalla senare än dagen före nästa årsstämma. I det fall någon ak�eägare inte kan nås genom Euroclear
Sweden kvarstår dennes fordran på utdelningbeloppet mot bolaget och begränsas endast genom regler om preskrip�on. Vid preskrip�on
�llfaller utdelningsbeloppet bolaget. Det föreligger inga restrik�oner för utdelning eller särskilda förfaranden för ak�eägare bosa�a utanför
Sverige och utbetalning sker via Euroclear Sweden på samma sä� som för ak�eägare bosa�a i Sverige. För ak�eägare som inte är ska�erä�sligt
hemmahörande i Sverige utgår dock normal svensk kupongska�.
Ak�ekapitalet i Implementa uppgick per den 31 december 2013 �ll 782 676,00 kronor. Antalet ak�er i Implementa uppgick per den 31 december
2013 �ll 3 750 000 ak�er av serie A (ISIN-kod SE0000689960) samt 9 294 600 ak�er av serie B (ISIN kod SE0000689978), totalt 13 044 600 ak�er.
Årsstämman den 5 april 2013 fa�ade beslut om a� ge bemyndigande �ll styrelsen a� genomföra nyemission med företräde för ak�eägarna med ökning
av ak�ekapitalet med högst 300 000 kr genom utgivande av högst 5 000 000 ak�er vid e� eller ﬂera �llfällen fram �ll �den för årsstämma 2014.

Aktiekapitalets utveckling
År

Förändring

Antal ak�er

Kvotvärde

Ökning av
ak�ekapital

Totalt antal
ak�er

Totalt ak�ekapital (kr)

Emissionskurs (kr)

Volym
(tkr)

2000
2000
2001
2002
2002
2002
2004
2004
2005
2005
2006
2010
2011
2012
2012

Bolagsbildning
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Fondemission
Nyemission
Nedskrivning
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission

--430 000
200 000
109 600
0
109 500
0
3 698 200
1 386 825
1 733 531
330 000
766 641
543 691
420 877
214 208

0,10
0,10
0,10
0,10
0,30
0,30
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06

--43 000
20 000
10 960
347 920
32 850
-443 784
221 892
83 209,50
104 011,86
19 800,00
45 988,46
32 621,46
25 252,62
12 852,48

1 000 000
1 430 000
1 630 000
1 739 600
1 739 600
1 849 100
1 849 100
5 547 300
6 934 125
8 667 656
8 997 656
9 764 297
10 307 988
10 728 865
10 943 073

100 000
143 000
163 000
173 960
521 880
554 730
110 946
332 838
416 047,50
520 059,36
539 859,36
585 858,06
618 479,28
643 731,90
656 584,38

--1:50
3:00
3:00
--8:00
--endast företräde
endast företräde
endast företräde
1:23
2:00
2:50
2:50
2:50

100
645
600
329
--876
--222
83
104
406
1 533
1 359
1 052
536

2013
2013

Nyemission
Nyemission

1 174 765
926 762

0,06
0,06

70 485,90
55 605,72

12 117 838
13 044 600

727 070,28
782 676,00

1:00
1:00

1 175
927

Aktieägare (per den 31 december 2013)

Margareta Krook med familj
Daniel Krasovec
Dario Kriz med familj*
Margareta Kriz med familj*
Övriga ak�eägare (ca 1 720 st där varje
enskild ak�eägare innehar <3% av röster/kapital)
SUMMA

A-ak�er
(antal)

B-ak�er
(antal)

Röster
(%)

Kapital
(%)

834 218
367 625
252 093
167 327
2 128 737

7 835
39 521
1 091 724
496 084
7 659 436

17,8
7,9
7,7
4,6
62,0

6,4
3,1
10,3
5,1
75,1

3 750 000

9 294 600

100,0

100,0

* Dario Kriz och Margareta Kriz är syskon.
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Övrigt
Rörelsens kostnader

Redovisningsprinciper

Personal och Miljö

Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

Rörelsens kostnader uppgick �ll 1 976 (1 307) tkr under året. Dessa
utgjordes främst av amorteringar på lån e�er förvärv av immateriella
rä�gheter under 2010 samt fas�ghetslån, personalkostnader, övriga
externa kostnader samt nedskrivningar för avslutade patent.

Medelantalet anställda i Implementa uppgick �ll 1 varav 1 kvinna.
Informa�on om utbetalda löner framgår av not 9 (sida 18).
Implementas direkta påverkan på miljön bedöms som liten e�ersom
bolaget främst bedriver en kontorsbaserad verksamhet. Implementas
miljöpolicy sy�ar �ll a� minimera miljöpåverkan.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Denna rapport innehåller u�alanden om fram�den i form av uppska�ningar. Fram�dsbedömningar gäller endast per det datum de görs.
Forsknings- och utvecklingsverksamhet inom medicin och teknik är i
likhet med fram�dsbedömningar förenade med risker och osäkerhet.
Med anledning av de�a kan verkligt u�all komma a� avvika betydligt
från det som skrivs i denna rapport. Implementas riskbild beskrivs i not
3 och 15, sid 17, 18 respek�ve sid 19. Några generella förändringar i
denna riskbild förekommer inte.

Övrig information

ISO-cer�ﬁering: Implementa är inte ISO-cer�ﬁerat men använder sig
av e� eget kvalitetskontrollsystem.

Implementa �llämpar från och med 2008 årsredovisningslagen samt
Bokföringsnämndens allmänna råd. Bytet av redovisningsprincip
har inte inneburit någon påverkan av bolagets ekonomiska ställning,
resultat eller kassaﬂöde.

Styrelsens förslag �ll riktlinjer för lön och annan ersä�ning �ll
verkställande direktör och andra personer i företagsledningen a� gälla
för �den �ll nästa årsstämma lyder enligt följande:
Styrelsens förslag �ll riktlinjer för lön och annan ersä�ning �ll
ledande befa�ningshavare innebär i huvudsak a� bolaget skall
erbjuda en marknadsmässig kompensa�on som möjliggör a� ledande
befa�ningshavare kan rekryteras och behållas. Förmånerna skall
utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersä�ning och övriga sedvanliga
förmåner och pension. Rörlig ersä�ning skall vara maximerad och
relaterad �ll den fasta lönen.
Den rörliga ersä�ningen skall baseras på u�allet i förhållande �ll uppsa�a
mål och sammanfalla med ak�eägarnas intressen. Pensionsförmåner
skall vara avgi�sbestämda och pensionsrä� skall gälla från �digast 65
års ålder. Rörlig ersä�ning skall i huvudsak inte vara pensionsgrundande.
Marknadsmässig ersä�ning skall utgå �ll styrelseledamöter som u�ör
arbete för bolaget utöver styrelsearbetet. Styrelsen skall ha rä� a�
frångå riktlinjerna om det i e� enskilt fall ﬁnns särskilda skäl för de�a.

Ekonomisk översikt
Nyckeltal

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

Intäkter (tkr)

475

482

331

56

0

0

36

22

151

41

3

Rörelseresultat (tkr)

-1 047

-970

-1 037

-417

-100

-101

-69

-157

36

-75

-713

Balansräkning i sammandrag

4 969

4 552

4 773

3 026

544

651

769

826

649

389

308

Investeringar

21

30

2 967

1 475

23

5

12

94

10

44

0

Överkursfond

5 475

3 861

2 690

1 688

386

386

386

386

1 902

1 902

1 902

Soliditet (%)

48

37

31

48

98

97

94

94

81

77

50

Vinstmarginal (%)

neg

neg

neg

neg

neg

neg

neg

neg

62

neg

neg

Antal anställda (st)

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0,5

Kassa per den 31 december (tkr)

781

270

221

1 327

425

508

533

602

442

118

17

Förslag till behandling av ansamlad förlust

Belopp
SEK

Styrelsen föreslår a� �ll förfogande stående medel:
Balanserat resultat
Årets resultat
Totalt

-4 719 518
-1 046 834
-5 766 352

disponeras för
balanseras i ny räkning
Summa

-5 766 352
-5 766 352

Bolagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas �ll e�erföljande resultat- och balansräkningar med �llhörande bokslutskommentarer.
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Årsstämma

Årsstämman kommer a� hållas den 28 mars 2014 kl. 10:00 på Odarslövsvägen 50, 225 92 Lund. Registrering �ll stämman börjar kl. 9.45.

Utdelning per aktie

Styrelsen föreslår årsstämman a� ingen utdelning skall ske för 2013.

Årsredovisningens undertecknande

Årsredovisningen har godkänts av styrelsen den 6 mars 2014. Resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman den 28
mars 2014. Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed a� årsredovisningen har upprä�ats enligt Årsredovisningslagen och ger en
rä�visande bild av företagets ställning och resultat och a� förvaltningsberä�elsen ger en rä�visande översikt över utvecklingen av företagets
verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Lund den 6 mars 2014

Margareta Kriz
Styrelseordförande

Margareta Krook
VD och styrelseledamot

Arne Jakobsson
Styrelseledamot

Vår revisionsberä�else avviker från standardu�ormningen och har lämnats den 7 mars 2014

Resursgruppen Ekonomi och Revision AB

Peter Honnér
Auktoriserad revisor
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FINANSIELLA RAPPORTER
Resultaträkning
Belopp i tkr
Rörelsens intäkter
Ne�oomsä�ning
Förändringar av lager av produkter i arbete, färdiga
varor och pågående arbete för annans räkning
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av/nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggnings�llgångar
Rörelseresultat
Resultat från ﬁnansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat e�er ﬁnansiella poster
Ska� på årets resultat

Not

2013-01-012013-12-31

2012-01-012012-12-31

6

476

482

7

0
-1

-2
0

8
9

-23
-386
-688

-32
-427
-601

-303
-925

-244
-824

0
-122
-1 047
0

0
-146
-970
0

-1 047

-970

-0.08
13 044 600

-0.09
10 943 073

Not

2013-12-31

2012-12-31

12

825

1 056

13
13

2 866
52
3 743

2 905
64
4 025

10

11

ÅRETS RESULTAT
Resultat per ak�e
Antal ak�er vid årets slut

Balansräkning
Belopp i tkr
TILLGÅNGAR
Anläggnings�llgångar
Immateriella anläggnings�llgångar
Koncessioner, patent och likn rä�gheter
Materiella anläggnings�llgångar
Tomter, byggnader
Inventarier, verktyg och installa�oner
Summa anläggnings�llgångar
Omsä�nings�llgångar
Varulager och förnödenheter
Kor�ris�ga fordringar
Kundfordringar
Ska�efordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kor�ris�ga fordringar
Kassa och bank
Summa omsä�nings�llgångar

242

186

89
8
106
0
118
781
1 226

66
4
1
0
71
270
527

SUMMA TILLGÅNGAR

4 969

4 552

Not 1-16 utgör en integrerad del av de ﬁnansiella rapporterna.
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Balansräkning forts
Belopp i tkr

Not

2013-12-31

2012-12-31

783
1 902
5 474
8 159

657
1 902
3 860
6 419

-4 719
-1 047
-5 766

-3 749
-970
-4 719

Summa eget kapital

2 393

1 700

Långfris�ga skulder
European Ins�tute of Science AB
Sparbanken Öresund
Summa

0
1 668
1 668

613
1 773
2 386

149
745
14
908

23
432
11
466

4 969

4 552

2013-12-31

2012-12-31

2 000*

2 000*

Inga

Inga

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Ak�ekapital (13 044 600 ak�er med kvotvärdet 0,06 kr)
Reservfond
Överkursfond

14

Ansamlad Förlust
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

Kor�ris�ga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Belopp i tkr
Ställda panter och säkerheter
Ansvarsförbindelser

*Sparbanken Öresund har som säkerhet för lån vid förvärv av fas�ghet i november 2011 pan�örskrivit fas�gheten �ll e� belopp av 2 Mkr.

Förändringar Eget Kapital
Belopp i tkr
Eget kapital 31 dec 2011
Nyemission
Disposi�on av föregående års resultat
Årets resultat
Eget kapital 31 dec 2012
Nyemission
Disposi�on av föregående års resultat
Årets resultat
Eget kapital 31 dec 2013

Ak�ekapital

Överkursfond

Reservfond

618
39

2 690
1 170

1 902

657
126

3 860
1 614

1 902

783

5 474

1 902
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Balanserat
resultat

Årets
resultat

-2 712

-1 037

- 1 037

1 037
-970
-970

-3 749
- 970
-4 719

970
- 1 047
- 1 047

Eget
kapital
1 461
1 209
0
-970
1 700
1 740
0
-1 047
2 393

Not 1-16 utgör en integrerad del av de ﬁnansiella rapporterna.
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Kassaflödesanalys
Belopp i tkr

2013-01-012013-12-31

2012-01-012012-12-31

Deﬁnition av nyckeltal:
Resultat per aktie

Den löpande verksamheten
Resultat e�er ﬁnansiella poster
Justeringar för poster som ej ingår i kassaﬂödet, m m
Kassaﬂöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

-1 047
303

-970
244

-744

-726

Rörelseresultat dividerat med
antalet aktier per årsskiftet.
Vinstmarginal
Rörelseresultat efter
avskrivningar i procent av

Kassaﬂöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder
Kassaﬂöde från den löpande verksamheten

-55
-133
442
-490

-15
72
-50
-719

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggnings�llgångar
Förvärv av materiella anläggnings�llgångar
Kassaﬂöde från investeringsverksamheten

0
-21
-21

-20
-10
-30

rörelsens nettoomsättning.
Utdelning per aktie
Utdelning dividerat med antalet aktier per årsskiftet.
Eget kapital per aktie
Eget kapital samt minoritetsintressen dividerat med
antalet aktier i marknaden per
årsskiftet.

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Förändring långfris�ga skulder
Kassaﬂöde från ﬁnansieringsverksamheten

1 740
-718
1 022

1 209
-411
798

Årets kassaﬂöde

511

49

Likvida medel vid årets början
Förändring likvida medel
Likvida medel vid årets slut

270
511
781

221
49
270

Kassaﬂöde per aktie
Årets kassaﬂöde dividerat med
antal aktier i marknaden per
årskiftet.
Räntabilitet på totalt kapital
Resultat efter ﬁnansnetto plus
ﬁnansiella kostnader i förhållande till totalt eget kapital
uttryckt i %.

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys

Räntabilitet på justerat eget

Justering för poster som inte ingår i kassaﬂödet m m
Av- och nedskrivningar av anläggnings�llgångar

År 2013

År 2012

303

244

kapital
Resultat efter ﬁnansnetto plus
ﬁnansiella kostnader i förhållande till justerat eget kapital

Likvida medel
Kassa och bank
Kor�ris�ga placeringar, jämställda med likvida medel

uttryckt i %.

781
0
781

270
0
270

Soliditet
Eget kapital och obeskattade

Investeringar
Investeringar i immateriella anläggnings�llgångar:
Under året förvärvades anläggnings�llgångar för 0 tkr varvav 0 tkr ﬁnansierades genom ﬁnansiellt leasingavtal.

reserver med avdrag för uppskjuten skatt (22 %) i förhållande till balansomslutningen.

Investeringar i materiella anläggnings�llgångar:
Under året förvärvades anläggnings�llgångar för 21 tkr varav 0 tkr ﬁnansierades genom ﬁnansiellt leasingavtal.

Nyckeltal

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Intäkter (tkr)
Rörelseresultat före avskrivningar (tkr)
Resultat per ak�e (kr)
Vinstmarginal (%)
Utdelning per ak�e (kr)
Justerat eget kapital (tkr)
Eget kapital per ak�e (kr)
Kassaﬂöde per ak�e (kr)
Räntabilitet på totalt kapital (%)
Räntabilitet på justerat eget kapital (%)
Soliditet (%)

475
-622
-0,08
neg
0
2393
0,18
0,040
neg
neg
48

482
-581
-0,09
neg
0
1 700
0,16
0,004
neg
neg
37

331
-743
-0,10
neg
0
1 461
0,14
-0,010
neg
neg
31

56
-196
-0,040
neg
0
1 443
0,15
0,092
neg
neg
48

0
-100
-0,011
neg
0
532
0,06
-0,009
neg
neg
98

0
-101
-0.010
neg
0
632
0.07
-0.003
neg
neg
97

36
-69
-0,006
neg
0
722
0,08
-0,008
neg
neg
94

22
-157
-0,02
neg
0
775
0,09
0,02
neg
neg
94

151
37
0,004
62
0
523
0,06
0,04
6
7
81

Not 1-16 utgör en integrerad del av de ﬁnansiella rapporterna.
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Tilläggsupplysningar
Noter/redovisningsprinciper
Not 1
Allmän informa�on
Implementa Hebe AB bedriver kommersialisering av högteknologiska produkter och metoder samt konsultverksamhet inom bioteknik, bolagsstyrning samt
därmed förenlig verksamhet.
Not 2
Redovisningsprinciper
Implementa Hebe AB �llämpar från och med 2008 årsredovisningslagen samt
Bokföringsnämndens allmänna råd. Bytet av redovisningsprincip har inte inneburit någon påverkan av bolagets ekonomiska ställning, resultat eller kassaﬂöde.
Intäktsredovisning
Bolagets intäkter genererades av försäljning av produkter samt konsul�jänster.
Intäkterna motsvarar det verkliga värdet av sålda varor och tjänster exklusive
mervärdeska� och raba�er. Försäljningen redovisas som intäkt i samband med
a� varan levereras �ll kund, kunden har godkänt produkten och det är rimligt
a� anta a� betalning kommer a� erhållas.
Ersä�ning �ll anställda
Se not 9.
Emissionskostnader
Transak�onskostnader som direkt kan hänföras �ll emission av nya ak�er eller
op�oner redovisas, ne�o e�er ska�, i eget kapital som e� avdrag från emissionslikviden. För verksamhetsåren 2004 och 2005 har nyemissionskostnaderna redovisats mot respek�ve års resultat då emissionskursen utgjordes av ak�ernas
kvotvärde. Från verksamhetsåret 2006 har nyemissionskostnaderna redovisats
mot överkursfonden.
Anläggnings�llgångar
Immateriella och materiella anläggnings�llgångar redovisas �ll anskaﬀningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
Utgi�er för förbä�ring av �llgångarnas prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar
�llgångarnas redovisade värde. Utgi�er för repara�on och underhåll kostnadsföres löpande. Planenliga avskrivningar baseras på anskaﬀningsvärden vilka, e�er avdrag för eventuella restvärden, fördelas över uppska�ad ny�jandeperiod.
Avskrivningarna baseras på nedanstående ny�jandeperioder:
Patent och liknande rä�gheter 10 år
Inventarier och maskiner
5 år
Fas�gheter och byggnader
25 år
De utgi�er som inte uppfyller kriterierna ovan kostnadsföres när de förvärvas
eller upparbetas internt. Ny�jandeperiod och restvärde prövas varje balansdag
och justeras vid behov. En �llgångs redovisade värde skrivs genast ner �ll dess
återvinningsvärde om de�a värde är lägre än redovisat värde.
Nedskrivningar
Vid varje boksluts�llfälle bedöms om det föreligger någon indika�on på nedskrivningsbehov av de redovisade värdena för företagets �llgångar. Om det
ﬁnns indika�on beräknas �llgångens återvinningsvärde. Nedskrivning görs när
det redovisade värdet övers�ger återvinningsvärdet. Återvinningsvärdet beräknas genom en uppska�ning av fram�da in- och utbetalningar, vilka diskonteras
�ll nuvärde.
Finansiella instrument
Implementa Hebe AB klassiﬁcerar sina ﬁnansiella instrument i följande kategorier: ﬁnansiella instrument värderade �ll verkligt värde via resultaträkningen,
ﬁnansiella instrument som hålls �ll förfall, ﬁnansiella instrument som kan säljas
samt verksamhetsanknutna ﬁnansiella instrument. Klassiﬁceringen är beroende
av för vilket sy�e instrumentet förvärvats. Bolaget innehar endast ﬁnansiella instrument av nedan beskriva kategorier:
- Finansiella instrument värderade �ll verkligt värde via resultaträkningen
Denna klass av ﬁnansiella instrument innehåller �llgångar och skulder som företagsledningen önskar värdera �ll verkligt värde och vars värdeförändring ska
påverka resultaträkningen. Deriva�nstrument ingår all�d i denna klass utom i
det fall derivatet utgör en del i en säkringstransak�on.
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- Verksamhetsanknutna ﬁnansiella instrument
Lånefordringar och låneskulder, kundfordringar och leverantörsskulder utgör exempel på verksamhetsanknutna ﬁnansiella instrument. Denna typ av ﬁnansiella
instrument innehas utan sy�e a� handla med fordran eller skulden. Värdering
sker �ll upplupet anskaﬀningsvärde med �llämpning av eﬀek�vräntemetoden.
Köp och försäljningar av ﬁnansiella instrument redovisas på aﬀärsdagen, d v s den
dag då bindande avtal ingås. Samtliga ﬁnansiella instrument vilka inte värderas �ll
verkligt värde, värderas inledningsvis �ll anskaﬀningskostnad plus transak�onskostnader. Finansiella instruments redovisade värden överensstämmer med verkliga värden om inte annat framgår av not.
Varulager
Värderingen av varulagret har ske� �ll det lägsta av anskaﬀningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet där anskaﬀningsvärdet beräknas med �llämpning av FIFUmetoden (först in/först ut). Lånekostnader ingår inte i lagervärdet.
Fordringar
Fordringar har e�er individuell bedömning redovisats �ll belopp varmed de
beräknas inﬂyta.
Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta omräknas �ll balansdagens kurs. Vinster och förluster på rörelsens fordringar och skulder ne�oredovisas och ingår
i rörelseresultatet.
Likvida medel
I likvida medel ingår kassa, bank�llgodohavanden och övriga kor�ris�ga placeringar med förfallodag inom tre månader.
Låneskulder
Under 2010 förvärvade Implementa Hebe produkter och immateriella rä�gheter från European ins�tute of Science AB �ll e� värde av 1 226 tkr. Beloppet
skall amorteras på fem år med en årlig ränta motsvarande styrräntan plus 2 %.
Under 2011 har Implementa investerat i en fas�ghet på Brunnshögsområdet i
Lund. Investeringen har ﬁnansierats via medel på 800 tkr från den nyemission
som genomfördes i oktober 2011 samt via banklån på 2 000 tkr från Sparbanken
Öresund. Sparbanken Öresund har säkerhet för lånet genom pantbrev i fas�gheten uppgående �ll 2 000 tkr. Lånet har en amorterings�d på 20 år.
Leasing
Implementa Hebe AB har inte ingå� några leasingavtal.
Avsä�ningar
Som avsä�ning redovisas legala eller informella förpliktelser som är hänförliga
�ll räkenskapsåret eller �digare räkenskapsår och som på balansdagen är säkra
eller sannolika �ll sin förekomst men ovissa �ll belopp eller den �dpunkt då de
ska infrias.
Uppskjuten ska�
Uppskjuten ska� beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla väsentliga
temporära skillnader. En temporär skillnad ﬁnns när det bokförda värdet på en
�llgång eller skuld skiljer sig från det ska�emässiga värdet. En sådan skillnad
kan uppkomma t ex vid en upp/eller nedskrivning av en �llgång. Upplupen ska�
beräknas med �llämpning av ska�esatser som är beslutade eller aviserade per
balansdagen och som förväntas gälla när den berörda ska�ordran realiseras
eller ska�eskulden regleras. Uppskjutna ska�efordringar redovisas i den omfa�ning det är troligt a� fram�da ska�emässiga översko� kommer a� ﬁnnas
mot vilka de temporära skillnaderna kan ny�jas.
Utdelning
Utdelning �ll ak�eägare redovisas som skuld i de ﬁnansiella rapporterna i den
period då utdelningen fastställts av bolagets ak�eägare.
Not 3
Finansiella risker
Implementa Hebe AB utsä�s genom sin verksamhet för ﬁnansiella risker så som
marknadsrisk (inkl. valutarisk, ränterisk och prisrisk), kreditrisk, likviditetsrisk
och kassaﬂödesrisk. Den övergripande riskhanteringspolicy, vilken fastställts av
styrelsen, är a� e�ersträva minimala ogynnsamma eﬀekter på ﬁnansiellt resultat och ställning.
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Marknadsrisk
Valutarisk: Inköp och försäljning sker i allt väsentligt i svenska kronor varför
valutaexponeringen är begränsad.
Prisrisk: Innehavet av ﬁnansiella �llgångar vilka klassiﬁceras som �llgångar
värderade �ll verkligt värde via resultaträkningen är exponerade för prisrisk.
Ränterisk: Företagets ränterisk är begränsad �ll utvecklingen på kor�ris�ga
placeringar och bank�llgodohavanden. För räntebärande skulder se låneskuld
i not 2. Ränterisken bedöms inte som väsentlig.
Kreditrisk
Implementa Hebe AB huvudsakliga ﬁnansiella �llgångar är placerade i bank
varför kreditrisken är mycket begränsad.
Likviditetsrisk
Styrelsen bedömer a� bolaget inte har �llräckligt med kapital för a� säkerställa
dri�en den närmaste tolvmånadersperioden.
Vik�ga uppska�ningar och antaganden för redovisningsändamål
Företagsledningen gör uppska�ningar och antaganden om fram�den, vilka
påverkar redovisade värden. Följden blir a� redovisade belopp i dessa fall sällan kommer a� motsvara de verkliga beloppen. De uppska�ningar och antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade
värden under nästkommande räkenskapsår är hänförbara �ll immateriella anläggnings�llgångar.Företagsledningen fastställer bedömd ny�jandeperiod och
därmed sammanhängande avskrivning för de immateriella anläggnings�llgångarna. Dessa uppska�ningar baseras, i möjligaste mån, på historisk kunskap om
liknande �llgångars ny�jandeperiod. Ny�jandeperioden samt bedömda restvärden prövas varje balansdag och justeras vid behov.
Not 4
Upplysningar om närstående
Transak�oner med närstående under 2013 innefa�ar intäkter för VD/ordförandekonsultuppdrag, konsul�jänster för kapitalanskaﬀning samt hyresintäkter på
325 tkr (Biotech-IgG AB) och 8 tkr (LifeAssays AB) och samt räntekostnader för
lån relaterade �ll magne�smprodukter på sammanlagt 18 tkr (European Ins�tute of Science AB). Samtliga transak�oner bedöms ha ske� på marknadsmässiga grunder. Ersä�ning �ll styrelse och ledande befa�ningshavare redovisas i
not 9.
Not 5
Händelser e�er balansdagen
Inga händelser e�er balansdagen fanns �ll rapportering.
Not 6

Ne�oomsä�ning

Försäljning CoolHeater
Försäljning konsul�jänster
Övriga intäkter
Summa

2013-01-012013-12-31
3
351
122
476

Övriga rörelseintäkter

Övriga rörelseintäkter*
Summa

2013-01-012013-12-31
-1
-1

2012-01-012012-12-31
30
351
101
482

2012-01-012012-12-31
0
0

*För u�örligare informa�on se sida 17 under rubrik intäktsredovisning.
Not 8

Arvode och kostnadsersä�ning �ll revisorer
2013-01-012013-12-31
Resursgruppen Ekonomi & Revision AB
Revisionsuppdraget
17
Revisionsverksamhet utöver
revisionsuppdraget
7
Ska�erådgivning
0
Övriga uppdrag
0
Summa
24

18

Not 9
Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda

2013-01-012013-12-31
0
1
1

2012-01-012012-12-31
0
1
1

Löner, andra ersä�ningar och sociala kostnader
2013-01-012013-12-31
Styrelse och VD
494
(varav tan�em)
0
Övriga anställda
0
(varav vinstandelar)
0
Sociala kostnader
161
(pensionskostnader)
33
Utbildning
0
Summa
688

2012-01-012012-12-31
435
0
0
0
142
25
0
602

Män
Kvinnor
Totalt

Till styrelsens ordförande Margareta Kriz samt ledamoten och �llika verkställande direktören Margareta Krook utgick inget arvode. Till ledamoten Arne Jakobsson utgick 5 tkr i enlighet med bolagsstämmans beslut.
Ersä�ning �ll verkställande direktören och ledande befa�ningshavare utgörs av
grundlön, pensionsförmån och övriga förmåner. Under året har �ll denna grupp
utbetalats lön med 489 tkr, pensionsförmån med 33 tkr samt 0 tkr i övriga
förmåner. Inga bindande avtal avseende konsul�jänster ﬁnns för någon styrelsemedlem eller någon i ledningsgruppen. För verkställande direktören har
inga pensionsavtal upprä�ats. Pensionsåldern är 65 år. Verkställande direktören
och företaget har en ömsesidig uppsägnings�d på 4 månader. Förändringar i
avtal med verkställande direktören förhandlas direkt med styrelsen. Ansvarig
för motsvarande förhandling med övriga ledande befa�ningshavare är verkställande direktören. Inga ﬁnansiella instrument har används som ersä�ning �ll
styrelse och ledande befa�ningshavare.
Not 10

100 % av intäkterna har genererats på den svenska marknaden.
Not 7

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgi�er som det
ankommer på bolagets revisor a� u�öra samt rådgivning eller annat biträde som
föranleds av iak�agelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgi�er. Allt annat är andra uppdrag.

2012-01-012012-12-31
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Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggnings�llgångar
2013-01-012013-12-31

Immateriella anläggnings�llgångar
Nedskrivn. immateriella anl. �llgångar
Materiella anläggnings�llgångar
Summa

169
62
72
303

2012-01-012012-12-31
175
0
69
244

Not 11
Ska�
Skillnaden mellan redovisad ska� och ska� baserad på gällande ska�esats
består av följande komponenter.
2013
2012
Redovisat resultat före ska�
-1 047
-970
Ska� enligt gällande ska�esats
0
0
Ska�eeﬀekt av kostnader som inte är
ska�emässigt avdragsgilla
0
0
Ska� avseende ej balanserade
undersko�savdrag
0
0
Redovisad ska�
0
0
Vid utgången av 2013 uppgick de ackumulerade ska�emässiga undersko�savdragen �ll 6 203 492 kr som kan ny�jas utan �dsbegränsning.

0
0
0
17

Årsredovisning 2013 Implementa Hebe AB (publ) org. nr. 556581-9272

Not 12

Koncessioner, patent, licenser, varumärken
2013-01-012013-12-31
Ackumulerade anskaﬀningsvärden:
-Vid årets början
1 765
-Nyanskaﬀningar
0
1765
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början
-709
-Årets avskrivning enligt plan
-169
-877
Avskrivningar under 2013 avslutade patent -62
Redovisat värde vid årets slut
825

2012-01-012012-12-31
1 745
20
1 765
-534
-175
-709
0
1 056

Företagsledningen fastställer bedömd ny�jandeperiod och därmed sammanhängande avskrivning för de immateriella anläggnings�llgångarna. Dessa uppska�ningar baseras, i möjligaste mån, på historisk kunskap om liknande �llgångars ny�jandeperiod. Ny�jandeperioden samt bedömda restvärden prövas
varje balansdag och justeras vid behov.
Not 13

Inventarier, verktyg och installa�oner
2013-01-012013-12-31
Ackumulerade anskaﬀningsvärden:
-Vid årets början
3 203
-Nyanskaﬀningar
21
3 224
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början
-235
-Årets avskrivning enligt plan
-71
-306
Redovisat värde vid årets slut
2 918

2012-01-012012-12-31
3 193
10
3 203
-166
-69
-235
2 968

Not 14
Eget kapital
Speciﬁka�on över förändringen i eget kapital framgår av den ﬁnansiella rapporten Förändringar i eget kapital på sidan 15.
Not 15
Riskfaktorer
En investering i Bolaget innebär betydande risker. Bolaget beﬁnner sig i e� �digt
skede av sin utveckling, vilket innebär a� risken är hög såväl tekniskt, aﬀärsmässigt som ﬁnansiellt. En investering i Bolaget medför såväl hög risknivå som hög
förtjänstnivå, vilket kan innebära goda förtjänstmöjligheter vid en posi�v utveckling, men den kan också vid nega�v utveckling innebära a� hela det investerade kapitalet förloras. Varje investerare måste själv bilda sig en uppfa�ning
om bolagets möjligheter och risker. Följande faktorer, som inte framställs i
någon prioritetsordning och heller inte gör anspråk på a� vara heltäckande,
bör övervägas noga vid en utvärdering av bolaget. Vid osäkerhet gällande riskbedömning bör råd inhämtas från kvaliﬁcerade rådgivare.
Tidigt utvecklingsstadium
Bolagets produkter kräver y�erligare ak�viteter bl a utveckling, tester samt cer�ﬁering/�llstånd och ackreditering innan försäljningsintäkter kan förväntas. Det
ﬁnns ingen garan� för a� u�allet av sådana ak�viteter kommer a� bli posi�vt
eller a� produkterna kommer a� tas väl emot på marknaden. Det är förenat
med stora kostnader a� få produkten godkänd a� t ex användas inom vården.
Dessa kostnader kommer inte a� kunna återvinnas om produkten inte uppnår
uppsa�a kvalitetskrav.
Forskning och utveckling
Även om de resultat som hi�lls kommit fram är mycket lovande kan det inte
garanteras a� u�allet av bolagets fortsa�a forskning och utveckling kommer
a� vara posi�v. Dessutom kan andra bolag utveckla metoder som visar sig vara
överlägsna våra. I båda fallen skulle de�a inverka nega�vt på bolagets möjligheter a� generera fram�da intäkter.
Fram�da kapitalbehov
Såväl storleken som �dpunkten för Bolagets fram�da kapitalbehov beror bland
annat på möjligheterna a� gå in i partnerskap och/eller licensavtal, framgångar
i forskningsprojekt, både externt och internt, testning av produkten samt erhållande av nödvändiga godkännande från myndigheter av patent och produkter.
Bolaget kan behöva genomföra fram�da nyemissioner. Det ﬁnns inga garan�er
för a� ny� kapital, om behov uppstår, kan anskaﬀas eller a� det kan anskaﬀas
på för beﬁntliga ak�eägare fördelak�ga villkor.
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Konkurrenter
De medicintekniska och solenergiområdena utvecklas snabbt och antas fortsätta göra så. Andra företag forskar och utvecklar produkter och instrument som
kan komma a� konkurrera med Bolagets produkter. Vissa av dessa företag både
inom och utanför Sverige har avsevärt större resurser och längre verksamhetshistorik än Bolaget. Uppkomsten av konkurrerande produkter som idag är okända kan innebära en förlust av förväntade fram�da marknadsandelar. Konkurrerande produkter kan också störa etableringen av vik�ga strategiska allianser
med något eller några av de företag som utvecklar instrument och solenergiprodukter. Rä� �ming kan vara helt avgörande för denna produkts genomslagskra�. E�ersom Bolagets patentskydd är fördelat på olika paten�amiljer och
dessa har begränsats �ll vissa geograﬁska områden kan konkurrenter lansera
produkter som bygger på liknande teknik på de marknader som inte skyddas av
beﬁntliga patent. Bolaget avser dock a� driva en fortsa� ak�v patentstrategi för
vidareutveckling av patentskydd för existerande samt nyutvecklade produkter.
Värdet av Bolaget är delvis beroende av förmågan a� erhålla och försvara patent och andra immateriella rä�gheter. Det ﬁnns ingen garan� för a� patenten
kommer a� ge �llräckligt skydd eller a� de inte kommer a� kringgås av andra.
Beroende av nyckelpersoner
Bolaget är beroende av e� fåtal nyckelpersoner. Bolagets fram�da utveckling
beror i hög grad på förmågan a� a�rahera och behålla kompetent personal. Om
någon eller några av dessa nyckelpersoner skulle lämna Bolaget, skulle de�a
kunna få en nega�v eﬀekt på bolagets möjligheter a� nå sina planerade utvecklingsmål.
Ak�ens likviditet och kurs
Bolagets ak�er var under hela verksamhetsåret 2013 onoterade.
Not 16
Legala aspekter
Implementa Hebe AB (publ) med organisa�onsnummer 556581-9272 registrerades vid det svenska Patent och Registreringsverket (nuvarande Bolagsverket)
den 7 februari 2000 och verksamhet har bedrivits sedan dess i Sverige. Bolagets
associa�onsform är ak�ebolag och regleras av ak�ebolagslagen (2005:551). Bolaget uppfyller gällande regler för företagsstyrning i Sverige. Bolaget är anslutet
�ll Euroclear Sweden AB (�digare “VPC”).
Väsentliga avtal
I dagsläget ﬁnns e� avtal mellan Bolaget och European Ins�tute of Science
AB, organisa�onsnummer 556404-2769, som berä�gar European Ins�tute of
Science AB a� uppbära en royalty om 5 % baserat på Implementa Hebe ABs
omsä�ning avseende magne�smbaserad nanoteknologi fram �ll 2021-09-01.
Vidare ﬁnns e� avtal mellan Bolaget och BergmanLabora AB om ensamrä� �ll
försäljning av CoolHeater på den svenska marknaden samt avtal med dansk,
ﬁnsk och indisk distributör om försäljning av CoolHeater på respek�ve marknad.
Avtalen löper på 2 år och förlängs däre�er automa�skt 1 år i taget.
Vidare ﬁnns e� avtal löpande på 1 år med en kinesisk distributör om distribu�on
av MFG-1000 på den kinesiska marknaden.
Det uppdragsavtal mellan Bolaget och LifeAssays® AB, organisa�onsnummer
556595-3725 avseende bistånd genom konsultuppdrag �ll LifeAssays® i
immateriella och administra�va göromål har e�er balansdagens utgång
avslutats.
Tvister
I dagsläget ﬁnns inga kända tvister, inte heller har Bolagets styrelse kännedom
om några kommande tvistemål av betydelse. Bolaget är inte part i någon rä�slig
process eller skiljeförfarande som har ha� eller kan antas få en icke oväsentlig
ekonomisk betydelse för bolaget. Ej heller har bolaget informerats om anspråk
som kan leda �ll a� bolaget blir part i sådan process eller förfarande.
Försäkringar
Styrelsen bedömer a� Bolagets nuvarande försäkringsskydd är �llfredsställande
med hänsyn �ll verksamhetens art och omfa�ning.
Transak�oner med närstående
Ingen av styrelseledamöterna, de ledande befa�ningshavarna eller bolagets
revisor har - vare sig själva, via bolag eller närstående - ha� någon direkt eller
indirekt delak�ghet i aﬀärstransak�on, som var eller är ovanlig �ll sin karaktär under nuvarande eller föregående verksamhetsår. Bolaget har inte lämnat
lån, garan�er eller borgensförbindelser �ll förmån för styrelseledamöterna, de
ledande befa�ningshavarna eller Bolagets revisor.
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BOLAGSORDNING
IMPLEMENTA HEBE AB (PUBL)
Org nr 556581-9272
Antagen 2011-05-20
§1 Firma

§6 Revisor

Styrelsen skall ha si� säte i Lunds kommun.

En (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med eller utan suppleant,
för granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses på årsstämma
för �den in�ll slutet av �ärde årsstämman e�er revisorsvalet.

§3 Verksamhet

§7 Kallelse

Bolagets ﬁrma är Implementa Hebe AB (publ).

§2 Styrelsens säte

Bolaget skall bedriva kommersialisering av högteknologiska produkter
och metoder samt konsultverksamhet inom medicinsk teknik och
bioteknologi samt därmed förenlig verksamhet.

§4 Ak�er och Ak�ekapital

Ak�ekapitalet skall utgöra lägst femhundrafyratusen kronor
(504.000) och högst två miljoner sextontusen (2.016.000) kronor.
Antalet ak�er som kan ﬁnnas utgivna i bolaget kan lägst vara å�a
miljoner fyrahundratusen (8.400.000) samt högst tre�otre miljoner
sexhundratusen (33.600.000).
Ak�er av två slag skall kunna utges, A-ak�er vilka medför 10 (�o)
röster och B-ak�er vilka medför 1 (en) röst. Alla ak�er oavse� serie har
samma rä� �ll andel av bolagets �llgångar och vinst. A-ak�er kan utges
�ll e� antal motsvarande högst det totala antalet ak�er i bolaget och
B-ak�er kan utges �ll e� antal motsvarande högst det totala antalet
ak�er i bolaget. På en �ll styrelsen riktad skri�lig begäran av ak�eägare
skall en ak�e av serie A kunna omvandlas �ll ak�e av serie B.
Beslutar bolaget a� öka ak�ekapitalet genom kontantemission eller
kvi�ningsemission skall gammal ak�e ge företrädesrä� �ll ny ak�e av
samma slag. Ak�er som inte har tecknats enligt denna företrädesrä�
skall erbjudas samtliga ak�eägare. Om inte hela antalet ak�er som
tecknats på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut skall ak�erna
fördelas mellan tecknarna i förhållande �ll det antal ak�er de förut äger.
I den mån de�a inte kan ske skall lo�ning �llämpas. I det fall bolaget
beslutar a� genom kontantemission eller kvi�ningsemission ge ut ﬂ er
ak�er endast av serie A eller serie B skall samtliga ak�eägare, oavse�
om deras ak�er är av serie A eller serie B, äga företräde a� teckna nya
ak�er i förhållande �ll det antal ak�er de förut äger.
Vad som här föreskrivs om ak�eägares företrädesrä� vid nyemission av
ak�er skall äga motsvarande �llämpning om bolaget beslutar a� genom
kontantemission eller kvi�ningsemission ge ut teckningsop�oner
eller konver�bler. Vad som ovan sagts skall inte innebära någon
inskränkning i möjligheten a� fa�a beslut om kontantemission eller
kvi�ningsemission med avvikelse från �digare företrädesrä�.
Vid ökning av ak�ekapitalet genom fondemission skall nya ak�er
emi�eras av varje ak�eslag i förhållande �ll det antal ak�er av samma
slag som ﬁnns �digare. Därvid skall gamla ak�er av visst ak�eslag
medföra rä� �ll nya ak�er av samma ak�eslag. Det ovan sagda skall inte
innebära någon inskränkning i möjligheten a� genom fondemission,
e�er erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut ak�er av ny� slag.

§5 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst fem (5)
ledamöter, med lägst noll (0) och högst två (2) suppleanter. Styrelsen
väljs årligen på årsstämman för �den in�ll slutet av nästa årsstämma.
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Kallelse �ll årsstämma samt kallelse �ll extra bolagsstämma där fråga
om ändring av bolagsordning kommer a� behandlas, skall u�ärdas
�digast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse �ll årsstämma
eller extra bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes
Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid �dpunkten för kallelse
ska informa�on om a� kallelse ske� annonseras i Dagens Industri.
Förslag �ll dagordning och det huvudsakliga innehållet i framlagda
förslag skall redovisas i kallelsen. Kallelse och andra meddelanden �ll
ak�eägarna kan även ske per post, kungörelse i en i Skåne län dagligen
utkommande �dning eller via Internet. Ak�eägare som önskar deltaga
i bolagsstämma skall anmäla sig hos bolaget senast 12:00 den dag som
ange�s i kallelsen �ll stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan
allmän helgdag, lördag, midsommara�on, jula�on eller nyårsa�on och
får ej infalla �digare än femte vardagen före stämman.

§8 Årsstämma

På årsstämman skall följande ärenden förekomma
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprä�ande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller ﬂera justeringsmän.
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberä�else.
7. Beslut:
a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
b) om disposi�oner beträﬀande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande
direktör.
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt, i
förekommande fall, val av revisor och eventuella revisorssuppleanter.
10. Annat ärende, som uppkommer på stämman enligt
ak�ebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§9 Röstberä�gande

Vid årsstämma samt extra bolagsstämma äger envar röstberä�gad
rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda ak�er utan
begränsning i röstetalet.

§10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfa�a kalenderår.

§11 Behörighet

Den ak�eägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i
ak�eboken och antecknad i e� avstämningsregister enligt 4 kap lagen
(1998:1479) om kontoföring av ﬁnansiella instrument eller den som
är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 första stycket 6-8
nämnda lag skall antas vara behörig a� utöva de rä�gheter som följer
av 4 kap. 39 § ak�ebolagslagen (2005:551).
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till årsstämman i Implementa Hebe AB (publ)
Org.nr 556581-9272

Rapport om årsredovisningen

Rapport om andra krav enligt lagar och andra förfa�ningar

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
a� upprä�a en årsredovisning som ger en rä�visande bild enligt
årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och
verkställande direktören bedömer är nödvändig för a� upprä�a en
årsredovisning som inte innehåller väsentliga felak�gheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget �ll disposi�oner
beträﬀande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt
ak�ebolagslagen.

Vi har u�ört en revision av årsredovisningen för Implementa Hebe AB
(publ) för år 2013. Bolagets årsredovisning ingår i den tryckta versionen
av de�a dokument på sidorna 5-19.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är a� u�ala oss om årsredovisningen på grundval av vår
revision. Vi har u�ört revisionen enligt Interna�onal Standards on
Audi�ng och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver a�
vi följer yrkese�ska krav samt planerar och u�ör revisionen för a�
uppnå rimlig säkerhet a� årsredovisningen inte innehåller väsentliga
felak�gheter.
En revision innefa�ar a� genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis
om belopp och annan informa�on i årsredovisningen. Revisorn
väljer vilka åtgärder som ska u�öras, bland annat genom a� bedöma
riskerna för väsentliga felak�gheter i årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur
bolaget upprä�ar årsredovisningen för a� ge en rä�visande bild i sy�e
a� u�orma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn
�ll omständigheterna, men inte i sy�e a� göra e� u�alande om
eﬀek�viteten i bolagets interna kontroll. En revision innefa�ar också
en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper
som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppska�ningar i redovisningen, liksom en utvärdering av
den övergripande presenta�onen i årsredovisningen.
Vi anser a� de revisionsbevis vi har inhämtat är �llräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra u�alanden.
U�alanden
Enligt vår uppfa�ning har årsredovisningen upprä�ats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rä�visande
bild av Implementa Hebe AB (publ)s ﬁnansiella ställning per den 31
december 2013 och av dess ﬁnansiella resultat och kassaﬂöden för
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberä�elsen är förenlig
med årsredovisningens övriga delar.

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även u�ört en revision av
förslaget �ll disposi�oner beträﬀande bolagets vinst eller förlust samt
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Implementa
Hebe AB (publ) för år 2013.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är a� med rimlig säkerhet u�ala oss om förslaget
�ll disposi�oner beträﬀande bolagets vinst eller förlust och om
förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har u�ört revisionen enligt
god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt u�alande om styrelsens förslag �ll disposi�oner
beträﬀande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är
förenligt med ak�ebolagslagen.
Som underlag för vårt u�alande om ansvarsfrihet har vi utöver min
revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och
förhållanden i bolaget för a� kunna bedöma om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören är ersä�ningsskyldig mot bolaget. Vi
har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören på annat sä� har handlat i strid med ak�ebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vi anser a� de revisionsbevis vi har inhämtat är �llräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra u�alanden.
U�alanden
Vi �llstyrker a� årsstämman behandlar förlusten enligt förslaget
i förvaltningsberä�elsen och beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Malmö den 7 mars 2014
Resursgruppen Ekonomi och Revision AB

Vi �llstyrker därför a� årsstämman fastställer resultaträkningen och
balansräkningen.
Upplysning av särskild betydelse
Utan a� det påverkar våra u�alanden ovan vill vi fästa
uppmärksamheten på styrelsens informa�on i förvaltningsberä�elsen
under rubriken Finansiering och likviditet samt i not 3, avseende
bolagets ﬁnansiella situa�on. Som framgår av informa�onen bedömer
styrelsen a� det inte ﬁnns �llräckligt rörelsekapital för 2014. De�a
förhållande tyder på a� det ﬁnns en väsentlig osäkerhetsfaktor som
kan leda �ll betydande tvivel om företagets förmåga a� fortsä�a
verksamheten. Styrelsen bedömer a� det ﬁnns goda möjligheter a�
få in det kapital som kommer a� krävas.
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Peter Honnér
Auktoriserad revisor
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STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH
REVISORER
Under 2013 har 8 protokollförda styrelsemöten hållits varvid ledamöterna har varit närvarande i genomsni� 100 %. Av styrelseledamöterna (se styrelsens sammansä�ning nedan) omvaldes Margareta
Kriz, Margareta Krook och Arne Jakobsson på årsstämman den 5 april 2013. Vid det kons�tuerande styrelsemötet e�er årsstämman utsågs Margareta Krook �ll VD. Styrelseledamöternas förordnande löper
fram �ll och med utgången av årsstämma 2014. Styrelseledamöterna har alla följande kontorsadress:
Implementa Hebe AB, Odarslövsvägen 50, 225 92 LUND. Under Q3 2012 har bolagets revisor Åke Nilsson
meddelat a� han avgår från si� uppdrag i för�d e�ersom han avser träda i pension och därmed avslutar
alla sina uppdrag som revisor. Auktoriserade revisorn Peter Honnér från Resursgruppen Ekonomi & Revision AB valdes som ny ordinarie revisor på extra bolagsstämman den 19 december 2012. På årsstämman
5 april 2013 valdes Resursgruppen Ekonomi och Revision AB, med auktoriserade revisorn Peter Honnér
som huvudansvarig, för en period av fyra år.
Margareta Kriz
Ordförande

Styrelse

Margareta Kriz (�digare Pené)
Ordförande

Invald år 2004. Född 1967. Hennes specialkunskaper ligger inom området ekonomi och redovisning.
Arbetar som ekonomichef i börsbolaget LifeAssays AB. Hon var VD för Implementa Hebe AB 2004-2010.
Har följande styrelseuppdrag: Biotech-IgG AB (ledamot sedan 2003), Biotech-IgG A/S (ledamot sedan
2009). Avslutade uppdrag: H2CWARE AB (ledamot 2004-2005), European Ins�tute of Science AB (ledamot 1999-2011). Innehar med familj 167 327 ak�er av serie A samt 496 084 ak�er av serie B i Implementa Hebe AB samt via bolag, European Ins�tute of Science AB, y�erligare 9 165 ak�er av serie A och
37 853 ak�er av serie B.

Margareta Krook
Styrelseledamot och VD

Invald år 2010. Född 1967. Teknologie doktor Lunds Tekniska Högskola 1998. Civilingenjörsexamen i
kemiteknik från Lunds Tekniska Högskola 1993. Har �o års erfarenhet av företagsledning. Har arbetat
med teknik, företagsledning samt aﬀärsutveckling i Ak�eTorget noterade Biotech-IgG AB där hon var VD
från 2003-2010 och koncernchef 2009-2010 samt �llförordnad VD under jan-maj 2011. Har e� �otal
vetenskapliga publika�oner samt två patent. Har följande styrelseuppdrag: Biotech-IgG AB (ledamot
2002-2011, ordförande sedan 2011) Biotech-IgG A/S (ordförande sedan 2009). Avslutade uppdrag: Biotech-IgG (UK) Ltd (ordförande 2009-2013) och ScienceHouse Lund AB (ledamot 2011-2013). Innehar
med familj 834 218 ak�er av serie A samt 7 835 ak�er av serie B i Implementa Hebe AB.

Margareta Krook
Styrelseledamot, VD

Arne Jakobsson
Styrelseledamot

Invald år 2011. Arne Jakobsson är född 1945. Disputerade 1980 (Lunds Universitet). Har 6 publicerade
vetenskapliga ar�klar. Har arbetat som distriktsläkare under 25 år. Var verksamhetschef vid Vårdcentralen
Södertull under perioden 2000-2008. Styrelseuppdrag: European Ins�tute of Science AB (ledamot sedan
2014). Avslutade uppdrag: LifeAssays AB (2002-2010, ordförande 2003-2010) och ScienceHouse Lund
AB (ledamot 2011-2013). Arne Jakobsson är oberoende från de större ak�eägarna i Implementa Hebe
AB. Innehar 11 307 ak�er av serie B i Implementa Hebe AB.
Arne Jakobsson
Styrelseledamot

Ledande befattningshavare

Dr Margareta Krook, VD (i övrigt se ovan).

Revisorer

2012Resursgruppen Ekonomi och Revision AB
Huvudansvarig: Auktoriserade revisorn Peter Honnér. Född 1958. Innehar inga ak�er i Implementa Hebe AB.
Kontorsadress: Lilla Torg 4, 211 34 Malmö.
2009-2012
Åke Nilsson, ordinarie revisor
Invald 2009. Född 1951. Auktoriserad revisor, Åke Nilsson Revisionsbyrå AB (med säte i Kris�anstad).
Innehar inga ak�er i Implementa Hebe AB. Kontorsadress: Egehålsvägen 4, 291 92 Kris�anstad.
Eva Axelsson, revisorssuppleant
Invald 2009. Född 1955. Auktoriserad revisor och medlem i Revisorssamfundet. Eva Axelsson Revisionsbyrå AB (med säte i Kris�anstad). Innehar inga ak�er i Implementa Hebe AB. Kontorsadress: Fabriksgatan 4B, 291 92 Kris�anstad.

22

Årsredovisning 2013 Implementa Hebe AB (publ) org. nr. 556581-9272

ORDLISTA

An�kropp - En del av immunförsvaret som känner igen
främmande substanser, bakterier eller virus och binder �ll dessa
Bioaﬃnitetsligand - biologisk molekyl som kan binda �ll
andra biologiska molekyler som proteiner eller an�kroppar
Bolaget - Implementa Hebe AB
DNA - Arvsmassan
EURIS - European Ins�tute of Science AB
EURIS Gruppen - En sammanslutning av mindre företag
inom LifeScience och Biotech som samarbetar för a�
uppnå synergieﬀekter, t ex inom marknadsföring och
kapitalanskaﬀning. I dagsläget ingår European Ins�tute of
Science AB, Biotech-IgG Koncernen samt Implementa Hebe
AB i EURIS Gruppen
Hypertermi /Magnetpar�kelterapi - metod a� genom en
lokal temperaturförhöjning åstadkomma en selek�v celldöd
med an�kroppar bundna �ll magne�ska nanopar�klar samt
e� externt pålagt magne�ält
Magne�ska pep�dnanopar�klar - magne�ska par�klar med
en diameter på en miljontedels millimeter. Pep�der som
binder �ll biologiska molekyler kan kopplas �ll dessa och
användas för snabb separa�on eller påverkan av biologiska
molekyler om par�klarna placeras i e� magne�ält
Magne�smbaserad nanoteknologi - teknologi som baseras
på magne�sm med komponenter i nanometerskala.
Magnetomrörare - anordning som med hjälp av e�
roterande magne�ält används för a� röra om en vätska
MFG - Magne�c Field Generator, en av Bolagets produkter
OEM-avtal - akronym för Original Equipment Manufacturer,
det vill säga termen för e� företag som �llverkar den
slutliga produkten som kan säljas på den öppna marknaden.
I normala fall säljs produkten inte direkt från OEM-företaget
utan via återförsäljare
OFF grid - Elektriskt system, t ex solpanelsanläggning, som
ej är anslutet �ll beﬁntligt elnät
ON grid - Elektriskt system, t ex solpanelsanläggning, som är
anlslutet �ll beﬁntligt elnät.
Metalloxid - en kemisk förening mellan en metall och syre
Paten�amilj - ﬂera patent som täcker rä�gheterna �ll en
uppﬁnning, vara eller tjänst
Pep�d - en kortare kedja av aminosyror, t ex en kortare del
av e� protein
Protein - Äggviteämne
RNA - Ribonukleinsyra, del i avkodningen av DNA i
cellmetabolismen
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Innovativa
Lösningar för
Solenergi och Lab

Postadress:

Odarslövsvägen 50, 225 92 LUND

Besöksadress:

Odarslövsvägen 50, 225 92 LUND

Telefon:
Telefax:
E-post:
Hemsida:

0732-06 45 00
046-12 37 60
info@implementa.se
www.implementa.se

