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Följ med mot ett 
paradigmskifte inom MR

SyntheticMR AB är ett svenskt bolag som utvecklar 
och marknadsför innovativ programvara för magnetisk 
resonanstomografi (MR). 

SyMRI® IMAGE är en programvara som effekt iv iserar MR- 

undersökningar genom att  förkorta undersökningst iden per pat ient .

En kundanpassad version av SyMRI IMAGE marknadsförs av 

Synthet icMRs strategiska partner GE Healthcare under namnet 

MAGiC och introducerades på RSNA i  december 2014.

SyMRI® NEURO möj l iggör automat isk segmenter ing av 

hjärnvävnad, v i lket  ger et t  objekt ivt  beslutsunder lag baserat  på 

kvant i tat iv data.

Bolaget grundades 2007 i  l inköping av Dr.  Marcel  Warnt jes  

baserat  på innovat ioner som ursprungl igen utvecklats inom Center for 

Medical  Image Science and Visual izat ion (CMIV),  l inköping.

SyMRI är en CE-märkt  och därmed en regulator iskt  godkänd produkt 

för  användning i  Europa. Synthet icMR är l is tat  på Akt ieTorget.

 

www.synthet icmr.com

SyMRI  — effekt ivare arbetsf löde och objekt ivt  beslutsstöd

DET HäR äR SyNTHETICMR
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“Med SyMRI kan vi få 
exakta värden på 

sjukdomsförloppet som vi 
inte tidigare kunnat mäta.

Syntetisk MR är inkluderat 
i vårt standardprotokoll för 

MS-, hydrocefalus- och 
demenspatienter.”

Richard Birgander,
neuroradiolog vid Umeå 

universitetssjukhus



STEFAN TEll, VD

“MAGiC innebär helt 
nya möjligheter vad 
gäller förbättringar i 
produktivitet”

VD har ordet

U nder 2014 hade vi  nöjet 

at t  presentera GE Health-

care som strategisk part-

ner t i l l  Synthet icMR i  och 

med det l icensavtal  v i  tecknat under 

året . 

 GE Healthcare är en av de mark-

nadsledande MR-t i l lverkarna på en 

global  marknad. Detta är en stor 

f ramgång för bolaget och har var i t  et t 

v ikt igt  mål för  at t  säkerstäl la interna-

t ionel l  etabler ing av SyMRI.

 GE Healthcare introducerade 

MAGiC, en kundanpassad version av 

SyMRI IMAGE, i  samband med RSNA, 

vär ldens största radiologimässa, i 

bör jan av december.   GE valde at t  in-

t roducera MAGiC som en huvudfunk-

t ional i tet  i  samband med lanser ingen 

av s i t t  nya MR-system, SIGNA Pio-

neer.  Detta är i  s ig en stor f ramgång 

då det speglar v i lken vikt  GE lägger 

på SyMRI som en del  av f ramtiden för 

MR. GE kommer at t  for tsät ta lanser in-

gen av MAGiC och SIGNA Pioneer un-

der året  och man räknar med de förs-

ta systemleveranserna senare delen 

av 2015. MAGiC innebär hel t  nya mö-

j l igheter vad gäl ler  förbättr ingar i  pro-

dukt iv i tet ,  e l ler  som GE utrycker det, 

”one-and-done imaging”.  

 At t  MAGiC, som baseras på SyMRI 

IMAGE, svarar mot marknadens ef t -

er f rågan på ökad effekt iv i tet  under-

ströks även av Jeff  Immelt ,  VD för 

GE, som lyf te f ram MAGiC i  s i t t  ta l  på 

RSNA. Han betonade särski l t  at t  kom-

binat ionen av bi ldkval i tet  och produk-

t iv i tet  är  nyckeln i  a l la GEs satsningar 
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DET HäR äR SyNTHETICMR

på MR-marknaden. 

 även Phi l ips Heal thcare,  yt ter-

l igare en stor MR-t i l lverkare,  v isade 

SyMRI i  s in monter på RSNA, där 

en t id ig ”work in progress” inte-

grat ion av SyMRI i  Phi l ips v isual-

iser ingsverktyg Intel l iSpace Portal 

demonstrerades. Vi  for tsät ter  sa-

marbetet  och dialogen med Phi l ips 

samt andra aktörer på marknaden 

med målet  at t  ta även detta v idare 

t i l l  nästa steg under 2015.

 Avtalet  med GE och det faktum 

att  Phi l ips v isade SyMRI i  s in mon-

ter på RSNA, ger oss yt ter l igare le-

gi t imi tet  på marknaden, v i lket  jag 

bedömer kommer inverka posi t iv t 

även på vår direkt försäl jn ing.  Under 

2014 har v i  b land annat tecknat avtal 

med Karol inska och Sahlgrenska, 

v i lka båda är internat ionel l t  erkända 

universi tetssjukhus. Vi  ser s jä lvfal l -

et  dessa som vikt iga referenskunder. 

Karol inska använder in i t ia l t  SyMRI i 

forskningsprojekt  inom neurologis-

ka s jukdomar paral le l l t  med vida-

reutveckl ing av syntet isk MR för 

användning på Siemens-kameror. 

Sahlgrenska bedr iver ledande forsk-

ning inom MS-området och ser med 

SyMRI hel t  nya möj l igheter at t  fö l ja 

upp samt mäta s jukdomsför lopp med 

hjälp av kvant i f ierbar data.   Vi  har 

även, genom vårt  samarbete med 

Sectra,  sål t  SyMRI t i l l  King Faisal 

Hospi ta l  & Research Center i  Saudi-

arabien.

 SyMRI har också instal lerats på 

Cincinnat i  Chi ldren’s hospi ta l  i  USA 

för k l in isk val ider ing av syntet isk MR 

på barn.  Detta öppnar för  yt ter l igare 

en t i l lämpning där SyMRI kan bidra 

t i l l  effekt iv iser ing.  Det f inns et t  ex-

tra stort  behov av förbättr ingar när 

det gäl ler  just  undersökning av barn. 

Undersökningen idag tar lång t id och 

det är svårt  at t  få barnen at t  l igga 

st i l la t i l l räckl igt  länge. Dessutom 

är det med tradi t ionel l  MR svårt  at t  

h i t ta rät t  instäl ln ingar f rån bör jan då 

barns hjärnor är under utveckl ing 

och därmed ski l jer  s ig f rån vuxnas. 

Här kan SyMRI bidra med både kor-

tare undersökningst id och även jus-

terbara kontraster som innebär at t 

läkaren i  ef terhand kan justera bi l -

derna utan at t  behöva ta om dem i 

de fa l l  de inte blev bra f rån bör jan.

 Sammanfat tn ingsvis har v i  under 

2014 gjort  stora f ramsteg när det 

gäl ler  etabler ingen av SyMRI på den 

internat ionel la marknaden, där den 

största mi lstolpen är det l icensavtal 

som vi  tecknat med GE Healthcare. 

Framöver l igger vårt  fokus på at t , 

t i l lsammans med GE, säkerstäl la en 

fortsät t  lyckad lanser ing av SyMRI 

och MAGiC global t .  Samtidigt  har 

v i  for tsat t  d ia log med andra poten-

t ie l la partners.  Paral le l l t  med det-

ta har v i  också siktet  instäl l t  på at t 

knyta t i l l  oss v ikt iga referenskunder 

och generera intäkter genom egen 

försäl jn ing direkt  t i l l  s lutkund. Detta 

lägger grunden för en fortsat t  posi-

t iv  utveckl ing för  Synthet icMR under 

2015.

STEFAN TEll

VD, Synthet icMR AB



 GE Healthcare, strategisk part-

ner till SyntheticMR, introducerade 

MAGiC, en kundanpassad version av 

SyntheticMRs programvara  

SyMRI® IMAGE, i samband med 

RSNA i december.

 

 I samband med marknads- 

introduktionen av MAGiC offentlig-

gjordes att den MR-tillverkare som 

SyntheticMR tecknat det tidigare 

offentliggjorda licensavtalet med är 

GE Healthcare, en av de största och 

global marknadsledande MR- 

tillverkarna. licensavtalet med  

GE Healthcare är icke-exklusivt.

 

 I maj meddelades att Synthet-

icMR AB har ingått ett kommersiellt 

avtal med Sahlgrenska Universi-

tetssjukhuset. Sahlgrenska Universi-

tetssjukhuset bedriver framstående 

forskning inom multipel skleros (MS) 

och har investerat i SyMRI för att 

initialt använda programvaran i 

forskningssyfte inom detta område.

 

 I april meddelades att SyMRI 

installeras på King Faisal Specialist 

Hospital & Research Center (KF-

SHRC) i Saudiarabien. Installationen 

görs i samarbete med Sectra.

 

 I januari meddelades att  

SyntheticMR ingått ett kommersiellt 

avtal med Karolinska Universitets- 

sjukhuset och Karolinska Institutet. 

Karolinska använder initialt SyMRI 

i forskningsprojekt om neurologiska 

sjukdomar parallellt med vidareut-

veckling av syntetisk MR för  

användning på Siemens-kameror.

DET HäR äR SyNTHETICMR

2014 i korthet.

MARKNAd & fÖRSälJNING
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DET HäR äR SyNTHETICMR

ÖvRIGA väSENtlIGA HäNdElSER

 I oktober meddelades att VD och 

övriga medarbetare köper samman-

lagt 80 000 stycken köpoptioner i 

SyntheticMR utsällda av bolagets 

huvudägare, Nortal Investments AB. 

 SyntheticMR genomförde under 

hösten 2014 en företrädesemission 

som kom att övertecknas till en 

teckningsgrad motsvarande ca 

140 procent. Genom emissionen 

tillfördes bolaget ca 15 miljoner 

kronor före emissionskostnader.

  

 

 På årsstämman den 6 maj 2014 

utsågs Reidar Gårdebäck till ny 

styrelseledamot.
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20092008 20102007

Samarbete in leds med 

SECTRA Imtec AB för at t 

integrera tekniken i  PACS 

och därmed det k l in iska 

f lödet.
Kl in isk prövning i  l inköping, 

örebro och Umeå. SyMRI 

bör jar  även användas för MR-

undersökningar i  samband 

med obdukt ioner i  Bern och 

Zür ich.

Synthet icMR grundas av Dr.  Marcel  Warnt jes 

och Accelerator Nordic AB baserat  på 

innovat ioner som ursprungl igen utvecklats

inom Center for  Medical  Image Science and 

Visual izat ion (CMIV),  l inköping.

Produkten SyMRI® CE-märks.

Milstolpar 2007 – 2014
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2011 20132012 2014

Synthet icMR ingår avtal 

med GE Healthcare 

avseende utvärder ing av 

SyMRI på utvalda kl in iker 

i  USA och Europa.

Användning av SyMRI för  

uppföl jn ing av MS-pat ienter in leds. 

Diskussioner med ledande MR- 

t i l lverkare avseende gemensam 

kommersial iser ing in leds.  ytter-

l igare utvärder ing in leds på f lera 

s jukhus, bl .a.  Uppsala,  Glostrup, 

Skel lef teå och lycksele för  at t 

säkerstäl la och förbättra  

produktens kl in iska nyt ta.

Två nya CE-märkta versioner 

av SyMRI lanseras.  Synthet icMR 

knoppas av f rån Accelerator Nordic 

AB och l is tas på Akt ieTorget.

licensavtal  tecknas 

med GE Healthcare,  en 

global t  marknads-

ledande MR-t i l lverkare. 

GE introducerar MAGiC, 

en kundanpassad ver-

s ion av SyMRI IMAGE, 

på RSNA i  december.



Vision och 
strategi

SyntheticMRs vision är att skapa ett paradigmskifte 
inom MR. Detta genom att erbjuda läkaren både  
objektivt beslutsstöd och ett snabbare arbetsflöde, för 
ökad patientgenomströmning och en bättre behandling-
supplevelse för patienten. På så sätt ökar effektiviteten 
på kundernas kliniker och därmed genereras långsiktigt 
god lönsamhet för bolaget och dess aktieägare.

Bolagets kärnkompetens består i  at t  utveckla och kommersial isera 

produkter baserade på den senaste forskningen inom området.  

Utveckl ing och kommersial iser ing sker i  nära samarbete med utvalda, 

ledande kl in iker och sjukhus för at t  säkerstäl la at t  de produkter som 

tas f ram svarar mot marknadens behov och krav.

DET HäR äR SyNTHETICMR
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DET HäR äR SyNTHETICMR

fÖRSälJNINGSStRAtEGI

 SyMRI® säljs som ett tilläggssystem, 

en så kallad plug-in, eller fristående 

programvara till MR-system eller PACS. 

Produkten har en stor marknads- 

potential då den kan integreras i både 

befintliga och nya system.

 SyntheticMRs strategi är att nå ut 

till en bred, global marknad genom att 

etablera partnersamarbeten med  

ledande aktörer på MR-marknaden.  

Under 2014 tecknades ett licensavtal 

med GE Healthcare, en av de största 

och globalt ledande MR-tillverkarna. 

Avtalet ger GE rätt att sälja en  

integrerad och kundanpassad version 

av SyMRI direkt till sina kunder globalt. 

Bolaget har även sedan tidigare ett 

samarbete med Sectra som levererar 

PACS-system.

 Utöver dessa försäljningskanaler 

bedriver SyntheticMR direktförsäljning 

till slutkund för att öka omsättningen 

ytterligare och samtidigt är detta en 

viktig kanal för att etablera fler 

internationellt erkända 

referenskunder.



Vad är magnetisk 
resonanstomografi?

Magnetisk resonanstomografi (MR) är en avancerad 
form av medicinsk bilddiagnostik där ett magnetiskt fält 
används för att avbilda inre strukturer och organ. 

Då MR ger bättre kontrast  än andra tekniker för  v isual iser ing av 

mjukvävnad, är tekniken speciel l t  användbar t i l l  at t  avbi lda t i l l 

exempel hjärnan, hjärtat ,  muskler och inom cancerdiagnost ik. 

 Förutom att  tekniken ger en of tast  över lägset bättre bi ldkval i tet  av 

mjukvävnad, är en av fördelarna med MR i  jämförelse med röntgen, 

CT, PET och SPECT att  pat ienten inte utsät ts för  någon joniserande 

strålning.

MARKNAD
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Hur det fungerar

MR bygger på att väteatomkärnor (protoner) i vatten-
molekyler i kroppen fungerar som spinnande magneter 
som, när de placeras i magnetkamerans magnetfält, 
ställer in sig i linje med fältet och spinner i en frekvens 
som beror av fältstyrkan.

När man sedan t i l lsät ter  radiovågor (så kal lad RF-puls)  ändras 

protonernas r iktning i  förhål lande t i l l  fä l tet .  I  och med at t  det  händer 

med al la protoner samtidigt  spinner de i  takt  och et t  mycket svagt 

netto-spinnande magnetfäl t  kan mätas utanför pat ienten, v i lket  ger en 

bi ld av insidan av kroppen. över t id kommer protonerna i  otakt .  

Tiden det tar  at t  b l i  i  otakt ,  så at t  s ignal  försvinner,  kal las för  

T2-relaxat ion och t iden det tar  at t  återgå i  l in je med magnetkamerans 

magnetfäl t  kal las för  T1-relaxat ion. 

För at t  särski l ja ol ika vävnadstyper använder man sig av det faktum 

att  o l ika typer av vävnad, t .ex.  grå hjärnvävnad, v i t  h järnvävnad och 

cerebrospinalvätska, har ol ika T1- och T2-relaxat ionst ider och antal 

protoner (protondensi tet ,  PD).  Kamerainstäl ln ingarna generarar ol ika 

typer av bi lder,  t .ex.  så kal lade T1-viktade, T2-viktade el ler  FlAIR-

bi lder,  som belyser ol ika vävnadstyper på ol ika sät t  pga. ski l lnaderna 

i  T1, T2 och PD. På T1-viktade bi lder bl i r  t .ex.  vävnad som innehål ler 

mycket fet t  l jus medan vattenfyl ld vävnad bl i r  mörk och på T2-viktade 

bi lder bl i r  vat tenfy l ld vävnad istäl let  l jus.  FlAIR (Fluid-at tenuated 

inversion recovery) innebär at t  man släcker ut  ren vätska på bi lden, 

v i lket  t .ex.  är  användbart  för  at t  s läcka ut  cerebrospinalvätska (CSF) 

för  at t  bät t re kunna se exempelvis MS-lesioner i  h järnan.

MARKNAD
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Förbättringsområden och 
möjligheter inom MR

Att undersökningen tar lång t id anses vara en nackdel  med MR idag, 

dels på grund av påfrestningen för pat ienten, dels på grund av

begränsningen i  antal  pat ienter som kan undersökas per dag. 

Detta ökar kostnaderna för den offent l igt  f inansierade vården och 

begränsar samtidigt  intäktsmöj l igheterna för pr ivata s jukhus och 

kl in iker.  Det f inns därför et t  stort  behov av at t  öka teknikens 

t i l lgängl ighet och effekt iv i tet  genom att  t .ex.  korta t iden det tar  at t 

genomföra en undersökning. Idag tar en genomsnit t l ig neurologisk 

MR-undersökning ca 30-45 minuter.

En yt ter l igare utmaning med MR idag är at t  d iagnoserna som stäl ls 

of ta är subjekt iva då vikt iga parametrar est imeras genom att  hel t 

enkel t  med ögat t i t ta på bi lderna och göra bedömningar däref ter.   

 Br isten på kvant i tat iv data at t  basera diagnoserna på begränsar 

möj l igheten at t  fö l ja utveckl ingen av t .ex.  et t  s jukdomsför lopp på et t 

objekt ivt  sät t  och därmed möj l igheten at t  p lanera och ordinera 

behandl ing däref ter.  At t  manuel l t  ut föra dessa mätningar för  at t  få 

kvant i tat iv informat ion,  som t .ex.  segmenter ing och volymbestämning 

av ol ika vävnadstyper,  är  resursintensivt  och kräver erfaren och 

skickl ig personal ,  varför kvant i f ier ing inte görs rut inmässigt  i 

s jukvården idag.

MARKNAD

låNGA uNdERSÖKNINGStIdER

SuBJEKtIvA BEdÖMNINGAR
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MR-marknaden

Användningen av MR ökar stadigt inom sjukvården 
idag. Globalt utförs det uppskattningsvis 70–80 miljoner 
MR-undersökningar varje år, varav undersökningar av 
hjärnan och det centrala nervsystemet utgör ca 30%.

Den globala marknaden för MR-system uppskattas t i l l  omkring  

5 mi l jarder USD 2014, v i lket  motsvarar ca 4000-5000 system per år. 

De fyra ledande aktörerna på marknaden, Siemens, GE Healthcare, 

Phi l ips och Toshiba har t i l lsammans ca 80 procents marknadsandel . 

Med en år l ig t i l lväxt  på omkring 6 procent förväntas marknaden vara 

värd ca 6 mi l jarder USD år 2018. Global t  uppskattas den instal lerade 

basen av MR-kameror bestå av ca 25 000 system (Companies and 

Markets 2013, MRI Magnet ic Resonance Imaging: Facts and Figures 

2015, Kalorama Informat ion 2012).

 Ti l lväxten av marknaden för MR-system i  mogna marknader som 

Europa och USA dr ivs av at t  befolkningen bl i r  a l l t  ä ldre v i lket  ökar 

behovet av undersökningar samt av en snabb teknikutveckl ing som 

möj l iggör nya appl ikat ionsområden och bättre diagnost iskt  under lag.  

Den ökande användningen av MR för at t  upptäcka och diagnost isera 

s jukdomar som t .ex.  Mult ipel  Skleros (MS) och bröstcancer i  et t  t id igt 

skede är också en dr ivkraf t  på marknaden för MR-system. 

 I  utveckl ingsländer är t i l lväxt takten högre,  dr ivet  av en ökning 

av antalet  pat ienter med kroniska sjukdomar samt av at t  behovet 

av kval i f icerad sjukvård växer i  takt  med at t  ekonomin stärks och 

sjukvårdssystemen reformeras (MarketsandMarkets 2013, Companies 

and Markets 2013).

MARKNAD
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Marknaden för MR-system domineras av ett fåtal aktörer, varav 
de fyra största tillsammans har ca 80 procents marknadsandel 
(Kalorama Information 2012).30%
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Visualiseringsverktyg inom 
vården

Visual iser ingsverktygen länkar ihop analysverktyg för  o l ika  

modal i teter,  t .ex.  CT och MR, i  samma användargränssni t t .  Detta  

möj l iggör för  radiologen at t  studera bi lderna direkt  där diagnosen 

stäl ls,  v i lket  of tast  inte är där s jä lva bi lden tas.  I  v isual iser ings- 

verktygen f inns avancerade appl ikat ioner som är speciel l t  anpassade 

och framtagna för ol ika typer av undersökningar,  t .ex.  analyspaket  

för  neurologi ,  kardiologi ,  onkologi ,  m.m.

 Visual iser ingsverktyg f inns f rån f lera ol ika leverantörer,  där ib land 

även de stora MR-system t i l lverkarna. Som exempel kan nämnas  

Intel l iSpace Portal  f rån Phi l ips,  Syngo från Siemens och AW Server 

f rån GE Healthcare.  Gemensamt för  a l la är dock at t  de kan läsa 

bi lder både från ol ika modal i teter och från ol ika t i l lverkare,  v i lket  är 

nödvändigt  för  at t  passa in i  det  k l in iska f lödet då et t  s jukhus säl lan 

köper modal i teter f rån endast en leverantör.  Ofta v i l l  man integrera 

v isual iser ingsverktyg i  s i t t  PACS för at t  effekt iv isera arbetsf lödet.

MARKNAD
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För att studera de bilder som tagits och ställa diagnos, 
använder sig läkaren ofta av ett så kallat visualiserings- 
verktyg, dvs. en mjukvara som gör det möjligt att läsa, 
analysera och dela radiologiska bilder. 



Picture Archiv ing and Communicat ion Systems (PACS) är et t  d ig i ta l t 

b i ldhanter ingssystem som kan lagra,  återvinna, distr ibuera och  

presentera bi lder tagna vid en undersökning. Med et t  PACS kan bi lder 

studeras och analyseras ef ter  b i ldtagning och systemen möj l iggör för 

läkare på ol ika platser at t  samtidigt  komma åt samma bi lder och  

informat ion.  Ett  PACS kan hantera digi ta la bi lder f rån ol ika  

modal i teter och leverantörer och är et t  b i l l igare och smidigare  

a l ternat iv t i l l  t id igare f i lmarkiv,  v i lka tar  upp stora ytor och är  

ineffekt iva.  Et t  PACS kan också ses som ett  v isual iser ingsverktyg då 

det både innehål ler  egenutvecklade analysverktyg och kan  

integrera andra typer av v isual iser ingsverktyg i  det  k l in iska f lödet. 

Detta möj l iggör för  läkaren at t  komma åt dessa verktyg och bi lder 

direkt  där diagnosen stäl ls.

PACS-system säl js idag för omkring 4 mi l jarder USD global t  och 

förväntas nå 6 mi l jarder USD år 2018 med en år l ig t i l lväxt  på omkring 

9 procent (Global  Industry Analysts 2013).  Utöver de stora MR- 

t i l lverkarna, som även erbjuder PACS-lösningar,  f inns företag som 

Fuj i ,  Agfa,  Carestream, McKesson och Sectra.

MARKNAD
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PACS

PACS-MARKNAdEN



SyMRI® PROduKtER



SyMRI® – möjliggör ett 
paradigmskifte inom MR

SyMRI effekt iv iserar användning av MR-kameror och analys av MR-

bi lder i  ef tersystem som PACS (Picture Archiv ing and Communicat ion 

System).  SyMRI säl js som ett  t i l läggssystem, en så kal lad plug- in, 

e l ler  f r is tående programvara t i l l  MR-system el ler  PACS. Produkten 

har en stor marknadspotent ia l  då den kan integreras i  både bef int l iga 

och nya system på dessa marknader.

 SyMRI är CE-märkt  och därmed regulator iskt  godkänd för k l in iskt 

bruk i  Europa. SyMRI f inns i  två produktpaket,  SyMRI IMAGE och 

SyMRI NEURO.

SyMRI® PROduKtER
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SyMRI effektiviserar och förbättrar MR-diagnostik 
både genom att förkorta tiden per patient för en MR-
undersökning och genom att samtidigt producera 
kvantitativa MR-bilder som ger ett objektivt 
beslutsunderlag.



SyMRI® istället för traditionell 
MR – vad är skillnaden?

Vid en MR-undersökning vi l l  man vanl igen ta en ser ie bi lder med 

ol ika typer av kontrast instäl ln ingar,  t .ex.  en T1-viktad, en T2-viktad, 

en FlAIR och kanske yt ter l igare f ler  för  at t  få ut  så mycket informa-

t ion som möj l igt .

 Vid t radi t ionel l  MR körs en enski ld sekvens på kameran för var je 

enski ld typ av kontrast  och kameran genererar sedan en stat isk bi ld 

per kontrast instäl ln ing.  Ju f ler  typer av bi lder man vi l l  ta,  desto f ler 

sekvenser körs ser ie l l t  och generarar därmed långa undersöknings-

t ider.  Man kan hel ler  inte justera bi lden ef ter  den är tagen.

Istäl let  för  at t  ta en stat isk bi ld,  mäter SyMRI vävnads-

egenskaperna T1, T2 och PD, med en enda sekvens på ca 6 minuter. 

Med hjälp av dessa data kan konvent ionel la MR-bi lder,  exempelvis 

T1-viktade, T2-viktade el ler  FlAIR, sedan återskapas, el ler  

syntet iseras.  Det gör den totala bi ldtagningst iden kortare och ger 

även möj l igenheter at t  ändra kontrasten ef ter  at t  pat ienten har gått .  

På så sätt  kan ingen bi ld någonsin fat tas,  i  och med at t  den kan  

syntet iseras v id behov. Detta gör at t  man i  ef terhand både kan t i t ta 

på bi lder baserat  på exempelvis standardiserade kontrast instäl ln ingar 

som man är van at t  se men även justera kontrast instäl ln ingarna så at t 

man får f ram f ler  typer av MR-bi lder (andra typer av kontraster)  e l ler 

t .ex.  f in justera instäl ln ingarna för at t  uppnå et t  tydl igare resul tat .

 Ef tersom al la vävnader har en unik kombinat ion av egenskaper, 

kan samma data också användas för at t  syntet isera vävnadskartor, 

t i l l  exempel för  v i t  e l ler  grå hjärnvävnad, dvs.  man kan segmentera 

ol ika delar av hjärnan baserat  på kvant i tat iv data och mäta dess 

volym. Detta ger et t  mer objekt ivt  under lag för diagnos, utan at t  det 

tar  extra undersökningst id.
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SyMRI® PROduKtER
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En sekvens ger alla bilder
– Reducerad undersökningstid och fler patienter

Justerbara kontraster
– Anpassa för att uppnå bästa resultat

Kvantitativ data
– Ett objektivt beslutsstöd

T1W

T1W/T2W
FlAIR

T2W

KONTROllERA 
/JUSTERA

FlAIR

KONTRAST-
BIlDER OCH 
KVANTITATIVA 

BIlDER

KVAlITÈTS-
KONTROll

KONTRAST- 
BIlDER

ÅTERINKAllA PATIENTEN

SyMRI

tRAdItIONEll MR

SyMRI® Image

SyMRI® Neuro
Möjlighet till fler kontraster

SyMRI® PROduKtER



SyMRI® IMAGE, 
effektivt arbetsflöde

Kontrast instäl ln ingarna i  b i lden kan också justeras i  ef terhand, 

något som annars inte är möj l igt  at t  göra idag. Detta minskar r isken 

at t  behöva återkal la pat ienten om undersökningen inte resul terade i 

t i l l räckl igt  bra bi lder och stäl ler  samtidigt  lägre krav på erfaren  

personal  som genomför undersökningarna.
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En vanlig MR-undersökning av hjärnan tar idag 30–40 
minuter, något som både är påfrestande för patienten 
och leder till höga kostnader per undersökning, varför 
man vill effektivisera processen. SyMRI IMAGE är 
dedikerad till att optimera arbetsflödet med hjälp av 
syntetisk MR. Detta möjliggör upp till en halvering av  
undersökningstiden, för att erhålla de vanligaste 
MR-bilderna (T1W, T2W och FlAIR), vilket ger en 
bättre upplevelse för patienten och leder till att fler 
patienter kan undersökas på en dag.

“Förmågan att skapa flera diagnostiska sekvenser från en 
enda skanning kan möjliggöra avsevärda tidsbesparingar och 
ökad patientgenomströmning”

—  DR. BlAISE V. JONES, CHEF FöR NEURORADIOlOGI, 
 CINCINNATI CHIlDREN’S HOSPITAl MEDICAl CENTER. 

SyMRI® PROduKtER



SyMRI® IMAGE för barnradiologi — tidsbesparing och justerbara 
kontraster underlättar MR-undersökning av barn

långa undersökningst ider är särski l t  utmanande när man undersöker 

barn,  som i  v issa fal l  kan behöva sövas för at t  l igga st i l la t i l l räckl igt 

länge för at t  ut föra en MR-undersökning. Ett  snabbare arbetsf löde är 

därför särski l t  värdeful l t  i  samband med undersökning av barn.  

På grund av hur hjärnan utvecklas kan det även vara svårt  at t  h i t ta de 

opt imala kontrast instäl ln ingarna när man undersöker barn.  

Med hjälp av SyMRI f inns potent ia l  at t  uppnå avsevärda förbättr ingar 

på båda dessa områden i  och med at t  man både kan förkorta  

undersökningst iden samt justera kontrast instäl ln ingarna i  ef terhand.  

 Cincinnat i  Chi ldren’s Hospi ta l  Medical  Center (CCHMC) i  USA  

ut för  nu en studie i  syf te at t  studera och kl in iskt  val idera  

användningen av syntet isk MR på barn,  då man på sjukhuset ser 

stora effekt iv iser ings- och förbättr ingsmöj l igheter inom detta område 

med SyMRI och därför v i l l  utvärdera tekniken.  

 “Förmågan at t  skapa f lera diagnost iska sekvenser f rån en enda 

skanning kan möj l iggöra avsevärda t idsbespar ingar och ökad pat ient-

genomströmning. Vi  har var i t  mycket imponerade av möj l igheterna 

och bi ldkval i teten hi t t i l ls ,  baserat  på vår första granskning, och har 

därför påbör jat  en mer formal iserad studie av användning av  

syntet isk MR på barn.  Sammantaget ser v i  en stor potent ia l  för  

programvarans användning i  k l in isk praxis” ,  säger Dr.  Blaise V. Jones, 

chef för  neuroradiologi ,  Cincinnat i  Chi ldren’s Hospi ta l  Medical 

Center. 

 Medan kl in isk val ider ing av syntet isk MR i  förhål lande t i l l  

s tandardpulssekvenser har ut för ts på vuxna, f inns ingen sådan data 

t i l lgängl ig för  barn.  På grund hur hjärnan var ierar under utveckl ingen, 

är en sådan val ider ing nödvändig före potent ie l l  k l in isk t i l lämpning på 

barn.  Studien kommer at t  utvärdera syntet isk MR på barn genom att 

jämföra syntet iska MR-bi lder med konvent ionel la MR-bi lder på barn 

(både 1,5 och 3T) för  at t  bestämma bi ldkval i tet  och diagnost isk  

effekt iv i tet  i  förhål lande t i l l  konvent ionel l  MR.

SyMRI® PROduKtER



SyMRI® NEuRO, 
objektivt beslutsstöd

Med kvant i tat iva data kan radiologen på et t  enkel t  sät t  beräkna  

volymer,  t .ex.  av hjärnan som helhet,  e l ler  av tumörer och andra för- 

ändr ingar.  Man kan också erhål la mätvärden som ger informat ion om 

vävnadens egenskaper i  o l ika s jukl iga förändr ingar i  h järnan, v i lket 

möj l iggör en objekt iv bedömning av f lera av hjärnans sjukdomar.

 SyMRI NEURO möj l iggör automat isk vävnadsbestämning av  

h järnan för karaktär iser ing och mätning av ol ika typer av hjärn-

vävnad. Automat isk bestämning sker av interkranial  volym, total 

h järnvolym, v i t  vävnad, grå vävnad och cerebrospinalvätska (vätska 

som f inns i  h järna och ryggmärg).  Man kan även ski l ja ut  vävnad som 

avviker f rån f r isk vävnad. Med hjälp av intui t iva verktyg kan läkaren 

märka ut  och mäta t .ex.  MS-plack (Mult ipel  Skleros),  tumörvolym 

el ler  ventr ikelvolym. Genom kvant i tat iv informat ion förbättrar 

SyMRI NEURO möj l igheten t i l l  korrekt  uppföl jn ing av pat ienter med  

neurodegenerat iva s jukdomar.
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Magnetisk resonanstomografi (MR) är särskilt bra på att 
visualisera mjukvävnad i kroppen. Idag görs dock i  
huvudsak kvalitativa bedömningar, eller visuella  
uppskattningar av olika sjukdomstillstånd med hjälp av 
MR, vilket kan göra det svårt att få ett absolut och  
rättvisade mått av sjukdomsförloppet.  
Med SyMRI NEURO kan man nu öka det kliniska  
värdet av en MR-undersökning ytterligare genom  
kvantitativa mått på olika hjärnstrukturer. 

SyMRI® PROduKtER



SyMRI NEuRO 
—  Volymkartor för  grå vävnad (grönt) ,  cerebrospinalvätska (rosa) 

 och vi t  vävnad (blåt t ) .

SyMRI® NEuRO för MS — Bättre uppföljning av MS-patienter

I  samband med MS utvecklas hjärnatrof i ,  e l ler  för tv in ing av hjärnan. 

För at t  fö l ja upp sjukdomsför loppet v i l l  man därför mäta graden av  

h järnatrof i  hos pat ienterna, v i lket  t radi t ionel l t  görs med hjälp av  

v isuel la uppskattningar.  Med hjälp av SyMRI får  man istäl let  f ram ett 

kvant i tat ivt  mått  på hjärnartof i  hos pat ienterna, genom automat isk 

beräkning av Brain Parenchymal f ract ion (BPF).

 SyMRI NEURO används idag bland annat v id Umeå universi tets- 

s jukhus samt s jukhusen i  Skel lef teå och lycksele för  uppföl jn ing av  

Mult ipel  Skleros (MS). 

 ”SyMRI innebär en möj l ighet at t  fakt iskt  sät ta exakta s i ff ror  på 

något v i  i  k l in iken hi t t i l ls  fåt t  göra grova skattningar av”,  säger Anders 

Svenningsson, docent och över läkare v id Umeå universi tetssjukhus.  

 ”Mätningarna som vi  ut för  med hjälp av programvaran på dessa 

pat ienter går t i l l  det  nat ionel la MS-registret  för  at t  öka kunskapen om 

sjukdomens utveckl ing”,  säger Richard Birgander,  neuroradiolog vid 

Umeå universi tetssjukhus. 

 Forskningssamarbete kr ing MS pågår även med örebro universi tet 

och Sahlgrenska universi tetssjukhuset.

SyMRI® PROduKtER



”SyntheticMR 
delivers MAGiC”

MAGiC (Magnet ic Resonance Image Compi lat ion) är et t  genombrott 

avseende produkt iv i tetsförbättr ing som möj l iggör för  k l in iker at t  ta 

f lera ol ika typer av kontrastbi lder i  en enda skanning. En enda  

skanning genererar kvant i tat iva T1-,  T2-,  STIR-,  T1 FlAIR-,  T2 

FlAIR- och PD-viktade bi lder på så l i te som en tredjedel  av den  

totala t id det skul le ta at t  ta var je typ av kontrastbi ld separat . 

Den t id som sparas kan möj l iggöra för  k l in iker at t  skanna yt ter l igare 

en pat ient  per t imme, var je t imme av var je dag. Efter at t  b i lderna 

är tagna, kan kontrasten justeras genom att  anpassa TR-,  TE- och 

TI-värdena, v i lket  h jä lper t i l l  at t  säkerstäl la at t  inga detal jer  missas.

 GE Healthcare introducerade MAGiC t i l lsammans med SIGNA 

Pioneer,  et t  nyt t  3.0T MR-system, i  samband med RSNA (Radiological 

Society of  North America),  vär ldens största konferens och mässa 

inom radiologi ,  i  Chicago, USA, i  december 2014. MAGiC och SIGNA 

Pioneer är ”510(k) pending” v id amerikanska FDA.
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En kundanpassad version av SyntheticMR ABs 
programvara SyMRI® IMAGE marknadsförs av 
GE Healthcare, strategisk partner till SyntheticMR,
under namnet MAGiC.

SyMRI® PROduKtER

”[With MAGiC] we can actually go back after the scan and change the contrast. 
Let’s say you made a mistake; you can simply move the contrast of the image you got 
and optimize the contrast. We think there will be a huge interest in MAGiC as it’s a 
real answer to the needs of the customer today.”

—  IOANNIS PANAGIOTElIS, CMO PÅ GE HEAlTHCARE, KOMMENTERAR MAGIC 
 I  EN ARTIKEl I  RADIOlOGy TODAy*

 * lor ia,  Kei th.  MRI Technology Update:  
Need for Speed — MRI Systems Seek to Boost Workf low, 

Shorten Exam Time.  
Radiology Today, Vol .  16 No. 2 P. 10.
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GE Healthcare  
introducerade MAGiC 

på RSNA, världens 
största konferens och 
mässa inom radiologi, 

i december 2014



SyNTHETICMR PARtNERSAMARBEtEN
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SyntheticMR AB har ingått ett licensavtal med  
GE Healthcare, en av de största och global marknad-
sledande MR-tillverkarna. GE Healthcare är i och med 
detta en strategisk partner till SyntheticMR.
licensavtalet avser SyMRI® IMAGE, SyntheticMRs 
programvara som effektiviserar arbetsflöden och ger 
korta undersökningstider med syntetisk MR. Avtalet ger 
GE rätt att sälja en integrerad och kundanpassad 
version av programvaran direkt till sina kunder globalt.

Den kundanpassade versionen av SyMRI IMAGE från GE Healthcare 

marknadsförs under namnet MAGiC. GE Healthcare introducerade 

MAGiC i  samband med RSNA (Radiological  Society of  North  

America),  vär ldens största konferens och mässa inom radiologi ,  i  

december 2014. MAGiC är ”510(k) pending” v id amerikanska FDA.

 Synthet icMR kunde i  samband med kvartalsrapporten för andra  

kvartalet  2014 meddela at t  bolaget tecknat et t  l icensavtal  med en  

ledande MR-t i l lverkare.  I  samband med partnerns marknad- 

s introdukt ion av produkten offent l iggjordes at t  l icenstagaren är  

GE Healthcare.  Synthet icMR tecknade under 2012 et t  utvärder ing-

savtal  med GE Healthcare som gav GE möj l ighet at t  v idare ver i f iera 

SyMRI direkt  hos kund. licensavtalet  som nu har tecknats är et t 

icke-exklusivt  avtal  som innebär at t  GE Healthcare kan erbjuda en 

kundanpassad version av SyMRI IMAGE som en opt ion per MR-

kamera. Avtalet  innehål ler  inga volymgarant ier  i  form av antal  sålda 

enheter.

PARTNERSAMARBETEN

GE Healthcare



PARTNERSAMARBETEN
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Samarbetet  med Sectra har under 2014 bland annat möj l iggjort  den 

första försäl jn ingen av SyMRI t i l l  Mel lanöstern.

 SyMRI f inns också i  Umeå, Skel lef teå och lycksele som en 

integrerad del  i  Sectras PACS.

SyntheticMR har sedan 2008 ett pågående partnersam- 
arbete med Sectra som levererar PACS-system.  
Samarbetet innebär att Sectra säljer SyMRI IMAGE och 
SyMRI NEURO som en plug-in till deras PACS system, 
dvs. en integrering i det kliniska flödet.

Sectra
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Integrat ionen presenterades under sekt ionen för “work in progress” 

och skul le,  ef ter  yt ter l igare integrat ion,  kunna innebära at t  Phi l ips 

kunder kan använda SyMRI integrerat  i  arbetsf lödet för 

Intel l iSpace Portal .

På RSNA 2014 demonstrerade Philips en tidig  
integration av SyMRI® i deras visualiseringsverktyg  
IntelliSpace Portal.

PARTNERSAMARBETEN

Philips



SyntheticMR har i sin 
organisation bred 
kompetens inom 

produktutveckling och 
kommersialisering av 

medicinsk teknik

SyNTHETICMR ORGANISAtION



 dr. Marcel Warntjes  ( teoret isk fysik,  Ph.D inom molekylär  

spektroskopi)  har arbetat  med MR både som forskare och inom  

kommersiel l  verksamhet sedan 2001. Dr.  Warnt jes har en bakgrund 

inom Phi l ips innan han startade Synthet icMR 2007. Han är idag  

teknisk chef och ansvar ig för  forskning och utveckl ing.

 fredrik Jeppsson  är  ekonomichef och kommer närmast f rån  

Teracom Boxer Group där han bland annat arbetade med koncernens 

prognoser samt ekonomisk uppföl jn ing och analys i  ro l len som Group 

Business Control ler.  Har t id igare arbetat  som auktor iserad revisor på 

PwC med ansvar för  b land annat revis ioner av noterade bolag.

 Bolagets VD, Stefan tell ,  har bred erfarenhet inom ekonomi, 

affärsutveckl ing och strategi .  Närmast kommer han från Siemens där 

han bland annat arbetade med strategisk planer ing för et t  av Siemens 

globala affärsområden. Han har även en bakgrund som entreprenör 

samt en MBA från Henley Business School ,  Universi ty of  Reading, 

london, England.

 Maria Wrethag  är  marknadschef med ansvar för  marknadsfrågor 

och investerarrelat ioner.  Hon kommer närmast f rån rol len som VD för 

Accelerator Nordic AB. Tidigare har hon en bakgrund från  

GE Healthcare där hon bland annat arbetade med internat ionel l  

produktmarknadsför ing och marknadsstrategi .

 Magnus Björklund  t i l l t rädde i  januar i  2015 som utveckl ingschef. 

Han kommer närmast f rån Phi l ips Heal thcare där han senast haft  

produktområdesansvar i  norden för mammograf i  och avancerade  

v isual iser ingsverktyg.  Han har bland annat även ansvarat  för 

produkt lanser ing på den amerikanska marknaden och har t id igare 

även en bakgrund från Sectra.

ORGANISATION
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STyRElSE
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 Staffan Persson
Styrelseordförande sedan 2013
Födelseår 1956

Professionell  bakgrund Erfaren 

investerare och entreprenör med 

lång erfarenhet av styrelsearbete 

och som styrelseordförande i 

noterade bolag.

utbildning  Examen förval tn ing-

sl in jen,  Umeå universi tet .  Studier i 

företagsekonomi,  C-nivå,  Uppsala 

universi tet .  Jur iststudier v id  

Uppsala och Stockholms  

universi tet .

Övriga uppdrag  Styrelseledamot 

t i l l ika verkstäl lande direktör i 

Swedia Capi ta l  AB. Styrelse- 

ledamot t i l l ika ordförande i  

Accelerator Nordic AB, Sveab 

Holding AB, Nortal  Capi ta l  AB, 

Nortal  Investments AB, Swedia 

High P AB, Swedia Fast igheter AB, 

Darkathlon AB och Svenska 

Entreprenad i  Mälardalen AB. 

Styrelseledamot i  The lexing-

ton Company AB, AB Klar- Invest, 

Quizz Golf  AB, Dooba Holdings 

ltd,  Zimbrine Holding B.V.,  Eniro 

AB och Cinnober Financial  

Technology AB. Styrelsesuppleant 

i  J iver River AB.

Innehav i  Synthet icMR 
1 765 aktier
Närstående innehav i  Synthet icMR 
1 564 267 aktier

 Andreas Bunge
Styrelseledamot sedan  2007
Födelseår  1960

Professionell  bakgrund  
Entreprenör med lång erfarenhet 

av at t  starta och bygga upp  

lovande företag som kommer-

sial iserar forskningsresul tat . 

Styrelseerfarenhet f rån f lera  

företag bland annat inom li fe  

science området. 

utbildning Civi l ingenjör,  

industr ie l l  ekonomi,  l inköpings 

Tekniska Högskola.

Övriga uppdrag  Styrelseledamot 

t i l l ika VD för Merkatura AB. 

Styrelseledamot PledPharma AB, 

Archaea Pharma AB samt SPAGO 

Nanomedical  AB.

Innehav i  Synthet icMR 
5 100 aktier
Närstående innehav i  Synthet icMR 
183 651 aktier

Styrelse
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 Johan Sedihn
Styrelseledamot sedan  2011
Födelseår 1965

Professionell  bakgrund ledande 

posi t ioner inom Elekta och  

där igenom mer än 20 års  

er farenhet inom medicinteknik-

branschen. 

utbildning  Civ i l ingenjör,  industr i -

e l l  ekonomi,  l inköpings Tekniska 

Högskola.  ledarskapsutbi ldning på 

kaptensnivå,  Flygvapnet.

Övriga uppdrag COO (Chief  

Operat ing Off icer)  på Elekta AB

Innehav i  Synthet icMR 
247 955 aktier

 Marcel Warntjes
Styrelseledamot sedan  2007, 
CTO sedan  2011
Födelseår  1973

Professionell  bakgrund Grundare 

av Synthet icMR AB och t id igare 

VD. Bakgrund som systemarki tekt 

på Phi l ips Heal thcare.  Mångårig 

erfarenhet av forskning inom 

MR-området. 

utbildning  PhD fysik 

Övriga uppdrag CTO (Chief  Tech-

nology Off icer)  på Synthet icMR 

samt Cl in ical  Scient ist  v id CMIV, 

linköpings universi tet .

Innehav i  Synthet icMR  

480 676 aktier  

samt 10 000 köpoptioner

 Reidar Gårdebäck
Styrelseledamot sedan 2014
Födelseår 1963

Professionell  bakgrund  24 års  

er farenhet inom medicinteknik-

branschen med anstäl ln ingar 

på bland annat Siemens-Elema, 

Elekta,  ProAct,  GE Healthcare och 

Medtronic.  På de två s istnämnda i 

ro l len som VD Sver ige.

utbildning  Civ i l ingenjör i  Teknisk 

Fysik f rån KTH

Övriga uppdrag  Konsul tuppdrag 

inom li fe science. 

Innehav i  Synthet icMR 

Inga



Finansiell information i 
sammandrag

Räkenskaperna för 2010-2014 är reviderade av Bolagets revisor.  

Kassaf lödesanalyserna har upprät tats i  ef terhand för per ioden  

2010-2012 och är ej  granskade av Bolagets revisor. 

FINANSIEll INFORMATION I  SAMMANDRAG

Nedanstående finansiella information, med undantag 
för kassaflödesanalyserna avseende verksamhetsåren 
2010-2012, är hämtade ur Bolagets räkenskaper. 

2014

1 848

318

2 213

301

4 680

tKR

Nettoomsättning

Akt iverade omkostnader

Akt iverade arbeten

övriga rörelseintäkter

Summa intäkter

2013

1 320

1 232

1 922

318

4 792

2012

660

496

1 556

238

2 950

2011

488

23

970

31

1 512

2010

827

123

1 592

-

2 542

utdRAG ut RESultAtRäKNINGEN

-318

-2 248

-6 488

-2 266

-4

-6 644

Rörelsens kostnader

Projektkostnader

övr iga externa kostnader

Personalkostnader

Avskr ivningar av 
mater ie l la-  och immater ie l la  
anläggningst i l lgångar

övr iga rörelsekostnader

Rörelseresultat

-1 232

-1 792

-4 755

-1 726

-3

-4 716

-496

-1 544

-3 785

-1 165

-

-4 040

-23

-1 595

-1 756

-891

-

-2 753

-123

-1 094

-1 703

-400

-

-778
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39

-9

-6 614

-6 614

-6 614

Resultat från f inansiel la poster

Ränteintäkter och l iknande  
resul tatposter

Räntekostnader och 
l iknande resul tatposter

Resultat efter f inansiel la 
poster

Resultat före skatt

årets resultat

6

-17

-4 727

-4 727

-4 727

-

-28

-4 068

-4 068

-4 068

-

-23

-2 776

-2 776

-2 776

-

-7

-785

-785

-785
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14.12.31

6 316

17 082

15 928

23 398

21 394

40

1 964

23 398

2014

-3 337

-2 531

14 681

8 813

7 116

15 928

tKR

Anläggningst i l lgångar

Omsättningst i l lgångar

-  varav l ikv ida medel

Summa ti l lgångar

Eget kapi ta l

långfr ist iga skulder

Kort f r is t iga skulder

Summa skulder och 
eget kapital

tKR

Kassaf löde från den 
löpande verksamheten

Kassaf löde från 
invester ingsverksamheten

Kassaf löde från 
f inansier ingsverksamheten

Periodens kassaflöde

likvida medel v id årets 
bör jan

likvida medel vid 
årets slut

13.12.31

6 050

8 327

7 116

14 377

13 185

136

1 057

14 377

2013

-3 544

-3 154

10 283

3 585

3 531

7 116

12.12.31

4 622

4 201

3 531

8 823

7 629

278

916

8 823

2012

-2 925

-2 052

6 045

1 068

2 463

3 531

11.12.31

3 735

2 789

2 463

6 524

5 366

563

595

6 524

2011

-1 945

-1 040

5 225

2 240

223

2 463

10.12.31

3 586

298

223

3 884

2 631

528

725

3 884

2010

-597

-1 716

443

-1 870

2 093

223

utdRAG uR BAlANSRäKNINGEN

utdRAG uR KASSAflÖdESANAlySEN

FINANSIEll INFORMATION I  SAMMANDRAG



tKR

Nettoomsättning

Rörelseresul tat

Rörelsemarginal ,  %

Periodens resul tat

finansiel l  stäl lning

Eget kapi ta l

Balansomslutning

Sol id i tet  %

Skuldsättningsgrad, ggr

Avkastning på eget 
kapi ta l ,  %

Andel r iskbärande 
kapi ta l ,  ggr

Medarbetare

Antal  anstäl lda

Anläggningsti l lgångar

Mater ie l la anläggnings-
t i l lgångar,  Tkr

Immater ie l la anläggnings-
t i l lgångar,  Tkr

Aktiedata

Antal  akt ier  v id årets s lut

Eget kapi ta l  per akt ie,  sek

Resul tat  per akt ie,  sek

Utdelning per akt ie

2014

1 848

-6 644

neg.

-6 614

21 394

23 398

91,4%

0,0

neg.

0,9

7

10

6 306

4 040 078

5,30

-1,87

-

2013

1 320

-4 716

neg.

-4 727

13 185

14 377

91,7%

0,0

neg.

0,9

6

23 

6 027

3 462 924

3,81

-1,58

-

2012

660

-4 040

neg.

-4 068

7 629

8 823

86,5%

0,0

neg.

0,9

6

43  

4 579

28 136 254

0,27

-0,14

-

2011

488

-2 753

neg.

-2 776

5 366

6 524

82,3%

0,1

neg.

0,8

4

66  

3 669

23 807 600

0,23

-0,17

-

2010

827

-778

neg.

-785

2 631

3 884

67,7%

0,2

neg.

0,7

5

39  

3 547 

23 807 600

0,11

-0,03

-

NyCKElTAl

40 | Synthet icMR årsredovisning 2014 

NyCKEltAl
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Marginaler

Rörelsemarginal

finansiel l  stäl lning

Sol id i tet

Skuldsättningsgrad, ggr

Avkastning på eget kapi ta l ,  %

Andel r iskbärande kapi ta l ,  ggr

Medarbetare

Antalet  anstäl lda

Anläggningsti l lgångar

Anläggningst i l lgångar

Aktiedata

Resultat  per akt ie

utdelning

Utdelning

Rörelseresul tat  i  procent av nettoomsättning.

Eget kapi ta l  i  procent av balansomslutningen.

Räntebärande nettoskuld div iderat  med eget kapi ta l .

Nettoresul tat  i  procent av genomsnit t l igt  eget kapi ta l .

Summan av eget kapi ta l  och uppskjutna skatteskulder 
div iderat  med balansomslutningen.

Genomsnit t l igt  antal  anstäl lda under året .

Utgående nettoinvester ingar inklusive eventuel la 
avyt t r ingar.

Årets resul tat  d iv iderat  med genomsnit tet  av antalet 
utestående akt ier  under året .

Utdelning per akt ie under året .

dEfINItIONER Av NyCKEltAl

NyCKElTAl



Aktieinformation 
SyntheticMR

Aktiekapi ta let  v id årets s lut  uppgick t i l l  896 897,316 kr och antalet 

akt ier  t i l l  4 040 078 stycken. Samtl iga akt ier  äger l ika rät t  t i l l  

bolagets t i l lgångar och vinst .  En akt ie medför 1 röst .  

 Kvotvärdet uppgår t i l l  0,222 kr.  Bolaget har under 2014 genomfört 

en företrädesemission. Vid företrädesemissionen ökade antalet  akt ier 

med 577 154 akt ier  t i l l  total t  4 040 078 akt ier.  Akt iekapi ta let  ökade 

med 128 128,188 kr och uppgick total t  ef ter  företrädesemissionen t i l l 

896 897,316 kr.

Antalet  akt ieägare i  Synthet icMR uppgick per 31 december 2014 t i l l 

1 541 stycken.

Bolagets börsvärde var v id årets utgång 240 385 000 kr. 

Synthet icMR lämnar inte någon utdelning och avser at t  behål la  

eventuel la v instmedel så länge invester ingsbehoven är stora.

För räkenskapsåret  2014 avser styrelsen i  Synthet icMR föreslå at t 

ingen kontant utdelning lämnas.

AKTIEINFORMATION
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SyntheticMRs aktie är listad på Aktietorget.
Den lägsta betalkursen under året var 27,60 kr 
och den högsta betalkursen 89,00 kr. 
Vid årets utgång noterades aktien i 59,50 kr.

AKtIEKAPItAlEt

AKtIEäGARE

BÖRSväRdE

utdElNINGSPOlItIK
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totalt  antal
aktier

1 566 032

480 676

247 955

198 569

188 751

121 183

101 361

98 145

88 294

82 613

3 173 579
866 499

4 040 078

Per 2014-12-31

Staffan Persson, inkl .  närstående 

Jan (Marcel)  Warnt jes

Johan Sedihn

Thord Wi lkne, inkl .  närstående

Andreas Bunge, inkl .  närstående

länsförsäkr ingar 

Fondförval tn ing AB

Danica Pension

SEB li fe Internat ional 

Assurance

JP Morgan Bank

Aither AB

Summa ovan
Övriga aktieägare
tOtAlt

år

2007

2008

2008 

2008

2008

2008

2008

2008

2009

2009

2012

2013

2013

2013

2014

transaktion

Nybi ldning

Nyemission

Fondemission

Nyemission

Sammanläggning 1:36

Nyemission

Uppdelning av 
akt ier  270:1

Nyemission

Nyemission

Uppdelning av 
akt ier  20:1

Nyemission

Nyemission

Utjämningsemission

Sammanslagning 1:10

Nyemission

förändr.  av  
antal  aktier

100 000

5 000

-

48

-102 130

1 301

1 134 911

12 500

38 750

22 617 220

4 328 654

6 492 981

5

-31 166 316

577 154

Ökn. av aktie- 
kapitalet (kr)

100 000

5 000

244 650

159,84

-

155 963,88

-

5 550,00

17 205,00

-

96 096,1188

144 144,1782

0,1110

-

128 128,188

totalt  aktie- 
kapital  (kr)

100 000

105 000

349 650

349 809,84

349 809,84

505 773,72

505 773,72

511 323,72

528 528,72

528 528,72

624 624,84

768 769,0170

768 769,1280

768 769,128

896 897,316

Antal aktier

100 000

105 000

105 000

105 048

2 918

4 219

1 139 130

1 151 630

1 190 380

23 807 600

28 136 254

34 629 235

34 629 240

3 462 924

4 040 078

Kvot-värde

1

1

3,33

3,33

119,88

119,88

0,444

0,444

0,444

0,022

0,022

0,022

0,022

0,222

0,222

totalt  antal
röster

1 566 032

480 676

247 955

198 569

188 751

121 183

101 361

98 145

88 294

82 613

3 173 579
866 499

4 040 078

Andel röster 
%

38,76%

11,90%

6,14%

4,91%

4,67%

3,00%

2,51%

2,43%

2,19%

2,04%

78,55%
21,45%

100,00%

Andel kapital 
%

38,76%

11,90%

6,14%

4,91%

4,67%

3,00%

2,51%

2,43%

2,19%

2,04%

78,55%
21,45%

100,00%

dE tIO StÖRStA AKtIEäGARNA

AKtIEKAPItAlEtS utvECKlING

AKTIEINFORMATION



Förvaltningsberättelse

Synthet icMR utvecklar analys- och avbi ldningsmetoder för  magnet isk 

resonanstomograf i  (MR, el ler  MRI på engelska).  Bolaget grundades 

2007 i  l inköping av Dr.  Marcel  Warnt jes baserat  på innovat ioner som 

ursprungl igen utvecklats inom Center for  Medical  Image Science and 

Visual izat ion (CMIV),  l inköping.

Synthet icMR har utvecklat  SyMRI® IMAGE, en programvara som 

effekt iv iserar MR-undersökningar genom att  förkorta undersökning-

st iden per pat ient ,  samt SyMRI NEURO som möj l iggör automat isk 

segmenter ing av hjärnvävnad, v i lket  ger et t  objekt ivt  beslutsunder lag 

baserat  på kvant i tat iv data.  En kundanpassad version av  

SyMRI IMAGE marknadsförs av Synthet icMRs strategiska partner  

GE Healthcare under namnet MAGiC. MAGiC är ”510k pending” v id 

amerikanska FDA.

Synthet icMR kommer for tsät ta at t  dr iva utveckl ingen i  enl ighet med 

utstakad plan i  syf te at t  etablera SyMRI på den globala marknaden. 

Synthet icMRs strategi  är  at t  nå ut  t i l l  en bred, global  marknad genom 

att  etablera partnersamarbeten med ledande aktörer på MR- 

marknaden. Under 2014 tecknades et t  l icensavtal  med  

GE Healthcare,  en av de största och global t  ledande MR-t i l lverkarna. 

Fokus är nu at t  leverera enl igt  det ta avtal  för  at t  säkerstäl la en  

lyckad marknadsintrodukt ion t i l lsammans med partnern.  Paral le l l t 

med detta for tsät ter  d ia logen med yt ter l igare potent ie l la partners. 

Fortsat t  fokus läggs också på direkt försäl jn ing för at t  öka referens-

basen och generera intäkter.

FöRVAlTNINGSBERäTTElSE
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Styrelsen och verkställande direktören för SyntheticMR 
AB (publ) 556723-8877, avger härmed årsredovisning 
för räkenskapsåret 2014-01-01 – 2014-12-31.
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Synthet icMRs akt ie handlas på Akt ieTorget.  De största ägarna i 

Synthet icMR är Staffan Persson med bolag och fami l j ,  Jan (Marcel) 

Warnt jes och Johan Sedihn. Dessa akt ieägare representerar 

t i l lsammans ca 56,8 procent av rösterna.

14.12.31

1 848

-6 614

23 398

91

13.12.31

1 320

-4 727

14 377

92

12.12.31

660

-4 068

8 823

86

11.12.31

488

-2 776

6 524

82

10.12.31

827

-785

3 884

68

tKR

Nettoomsättning 

Resul tat  ef ter  f inansiel la 
poster

Balansomslutning

Sol id i tet ,%

EKONOMISK ÖvERSIKt

dE StÖRStA AKtIEäGARNA

FöRVAlTNINGSBERäTTElSE
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GE Healthcare introducerade MAGiC, en kundanpassad version av 

Synthet icMRs programvara SyMRI® IMAGE, i  samband med RSNA 

(Radiological  Society of  North America),  vär ldens största konferens 

och mässa inom radiologi ,  i  december.

I  december kunde Synthet icMR offent l iggöra at t  det  är 

GE Healthcare,  en av de största och global  marknadsledande 

MR-t i l lverkarna, som är den partner som Synthet icMR t id igare  

meddelat  at t  bolaget tecknat l icensavtal  med. Offent l iggörandet av 

partner skedde i  samband med RSNA och GE Healthcares  

marknadsintrodukt ion av produkten. 

I  maj meddelades at t  Synthet icMR AB ingått  et t  kommersiel l t  avtal 

med Sahlgrenska Universi tetssjukhuset.  Sahlgrenska Universi tets- 

s jukhuset bedr iver f ramstående forskning inom Mult ipel  Skleros (MS) 

och har investerat  i  SyMRI NEURO för at t  in i t ia l t  använda  

programvaran i  forskningssyfte inom detta område. 

I  apr i l  meddelades at t  SyMRI instal leras på King Faisal  Special ist 

Hospi ta l  & Research Center (KFSHRC) i  Saudiarabien. Instal lat ionen 

görs i  samarbete med Sectra,  som t id igare utset ts av KFSHRC t i l l 

leverantör av en komplet t  IT- lösning för hanter ingen av röntgenbi lder 

och pat ient informat ion.  

I  januar i  meddelades at t  Synthet icMR AB har ingått  et t  kommersiel l t 

avtal  med Karol inska Universi tetssjukhuset och Karol inska Inst i tutet . 

Karol inska har investerat  i  mjukvara f rån Synthet icMR för at t  

v idareutveckla syntet isk MR för användning på Siemens-kameror. 

Sekvensen och mjukvaran, SyMRI NEURO, kommer in i t ia l t  at t  

användas av universi tetssjukhuset i  forskningsprojekt  om  

neurologiska sjukdomar.

vIKtIGA HäNdElSER uNdER 2014

FöRVAlTNINGSBERäTTElSE
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I  oktober meddelades at t  VD och övr iga medarbetare köper  

sammanlagt 80 000 köpopt ioner.  Opt ionerna är utstäl lda av  

Synthet icMRs huvudägare Nortal  Investments,  v i lket  innebär at t  

övr iga akt ieägare inte drabbas av någon utspädning av s i t t  innehav. 

Nortal  Investments AB kontrol leras av Synthet icMRs  

styrelseordförande Staffan Persson.

Synthet icMR genomförde under hösten 2014 en företrädesemission 

som kom att  övertecknas t i l l  en teckningsgrad motsvarande ca 140 

procent.  Bolaget har genom emissionen t i l l för ts ca 15 mi l joner kronor 

före emissionskostnader.  Genom företrädesemissionen nyemit teras 

577 154 akt ier.  Cirka 99 procent av emissionsvolymen, 573 900 

akt ier,  t i l ldelades tecknare med stöd av företrädesrät t .

På årsstämman den 6 maj 2014 utsågs Reidar Gårdebäck t i l l  ny 

styrelseledamot.  Reidar Gårdebäck är examinerad civ i l ingenjör i  

Teknisk Fysik f rån KTH. Han har 24 års erfarenhet inom 

medicinteknikbranschen och har haft  anstäl ln ingar på bland annat 

Siemens-Elema, Elekta,  ProAct,  GE Healthcare och Medtronic.  

På de två s istnämnda i  ro l len som VD Sver ige. Reidar har under åren 

2011-2014 sutt i t  i  s tyrelsen för Swedish Medtech, branschföreningen 

för de medicintekniska bolagen.

Synthet icMR AB har ingått  avtal  med Cincinnat i  Chi ldrens Hospi ta l 

(CCHMC) avseende instal lat ion av SyMRI®.  Syf te är at t  CCHMC vi l l 

s tudera och kl in iskt  val idera användningen av syntet isk MR på barn. 

CCHMC vi l l  utvärdera möj l igheten at t  förbättra effekt iv i teten i  

samband med MR-undersökningar av barn genom att  förkorta 

undersökningst iden med SyMRI.

I  januar i  2015 t i l l t rädde Magnus Björklund som utveckl ingschef.  

Han kommer närmast f rån Phi l ips Heal thcare där han senast haft  

produktområdesansvar i  norden för mammograf i  och avancerade  

v isual iser ingsverktyg.  Han har bland annat även ansvarat  för  

produkt lanser ing på den amerikanska marknaden och har t id igare 

även en bakgrund från Sectra.

ÖvRIGA väSENtlIGA HäNdElSER

HäNdElSER EftER PERIOdENS utGåNG

FöRVAlTNINGSBERäTTElSE
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Synthet icMRs omsättning för 2014 uppgick t i l l  1 848 Tkr,  v i lket  är  en 

ökning jämfört  med föregående år (1 320 Tkr) .  ökningen beror på f ler 

antal  sålda l icenser samt f ler  service- och uppgrader ingsavtal .

Rörelsens totala kostnader uppgick t i l l  -11 324 Tkr,  v i lket  är  -1 816 

Tkr högre jämfört  med 2013 (9 508 Tkr) .  ökningen beror t i l l  s tora 

delar på personalkostnader t i l l  fö l jd av förstärkningar i  organisat ionen 

samt helårseffekt  av t id igare nyanstäl ln ingar.

 Rörelseresul tatet  för  per ioden uppgick t i l l  -6 644 Tkr (-4 716 Tkr) 

och resul tat  ef ter  f inansiel la poster uppgick t i l l  -6 614 Tkr (-4 727 

Tkr) .  Synthet icMR redovisar en för lust  för  räkenskapsåret  2014 

uppgående t i l l  -6 614 Tkr (-4 727 Tkr) .  

Under per ioden gjordes invester ingar i  immater ie l la anläggnings- 

t i l lgångar motsvarande 2 531 Tkr (3 154 Tkr) .  Invester ingarna i  

immater ie l la t i l lgångar är akt iverade utveckl ingskostnader och patent.

Vid per iodens utgång uppgick bolagets l ikv ida medel t i l l  15 928 Tkr 

(7 116 Tkr) .  Kassaf lödet f rån den löpande verksamheten uppgick t i l l 

-3 337 Tkr (-3 544 Tkr) .  Förbättr ingen i  bolagets l ikv ida medel under 

året  kommer av den under hösten genomförda nyemissionen. 

Företrädesemissionen t i l l förde bolaget 15 006 Tkr före emission-

skostnader.  Eget kapi ta l  uppgick v id årets s lut  t i l l  21 394 Tkr (13 185 

Tkr)  och sol id i teten vid samma t idpunkt var 91,4 % (91,7%).

SyNtHEtICMRS RESultAt

INvEStERINGAR, MAtERIEllA OCH IMMAtERIEllA  
ANläGGNINGStIllGåNGAR

fINANSIEll StällNING OCH lIKvIdItEt

FöRVAlTNINGSBERäTTElSE
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Synthet icMR genomförde under 2014 en nyemission vi lket  t i l l förde 

bolaget 15 006 Tkr före emissionskostnader.

Några t ransakt ioner enl igt  Årsredovisningslagen, kapi te l  5 paragraf 

12 a,  har ej  förekommit  under året .

Avancerad forskning och utveckl ing inom bolaget är en förutsät tn ing 

fortsat t  kommersial iser ingen av produkten SyMRI®.  Bolaget bedömer 

at t  dess produkter,  projekt  samt med den personal  som rekryterats, 

väl  uppfyl ler  möj l igheterna för for tsat ta f ramsteg.

Genomsnit t l igt  antal  anstäl lda under per ioden uppgick t i l l  7 (6).

Akt iekapi ta let  per den 31 december 2014 uppgick t i l l  896 897,316 kr 

och antalet  akt ier  t i l l  4 040 078 stycken. Samtl iga akt ier  äger l ika rät t 

t i l l  bolagets t i l lgångar och vinst .  En akt ie medför 1 röst . 

Kvotvärdet uppgår t i l l  0,222 kr.  Synthet icMR har under året 

genomfört  en företrädesemission ef ter  beslut  på extra bolagsstämma 

den 26 september 2014. Vid företrädesemissionen ökade antalet  

akt ier  med 577 154 akt ier  t i l l  total t  4 040 078 akt ier.  Akt iekapi ta let 

ökade med 128 128,188 kr och uppgick total t  ef ter  företrädes- 

emissionen t i l l  896 897,316 kr.

AKtIER

NyEMISSIONER I BOlAGEt

tRANSAKtIONER MEd NäRStåENdE

fORSKNING OCH utvECKlING

PERSONAl

FöRVAlTNINGSBERäTTElSE



De f inansiel la r iskerna omfattar f rämst valuta- och l ikv id i tetsr isker. 

Valutar isken är relat ivt  begränsad men bolaget exponeras för 

valutakursförändr ingar i  intäkterna då f ler ta let  avtal  är  ingångna i 

EUR och USD. Bolaget använder inga säkr ingsinstrument. 

 l ikvidi tetsr isken l igger i  at t  det  inte kan uteslutas at t  det  tar  längre 

t id än beräknat at t  uppnå et t  posi t iv t  kassaf löde vi lket  kan komma att 

innebära behov av yt ter l igare kapi ta l  för  f inansier ing av lanser ingar 

och utveckl ing av nya produkter.  

Ut i f rån Synthet icMRs verksamhet,  är  bolaget utsat t  för  o l ika  

operat ionel la r isker v i lka bland annat inkluderar fö l jande; beroende 

av nyckelpersoner,  immater ie l la rät t igheter,  produktens funkt ional i tet 

och kval i té,  produktansvar och försäkr ingar,  konkurrens, samarbeten 

samt regulator iska godkännanden.

För mer information om SyntheticMRs risker och osäkerheter 
hänvisas till Not 11 på s. 68

Bolaget lämnar inga prognoser.
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fINANSIEllA RISKER

OPERAtIONEllA RISKER

PROGNOSER

Al la akt ieägare som är registrerade i  akt ieägarregistret  och anmäler 

s i t t  del tagande t i l l  bolaget enl igt  ut färdad kal le lse har rät t  at t  del ta i 

förhandl ingar på årsstämman. Årsstämman avseende räkenskapsåret 

2014 äger rum den 13 apr i l  2015 klockan 18:00,  

Skinnarviksr ingen 14 A, Stockholm.

åRSStäMMA

Styrelsen bestod vid utgången av 2014 av fem ordinar ie ledamöter.

StyRElSEN

FöRVAlTNINGSBERäTTElSE
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Styrelsen har genomfört  t io protokol l förda möten under året .  Frågor 

som främst har behandlats har rört  kommersial iser ingsstrategi  inom 

fokusområdena direkt försäl jn ing och etabler ing av partnersamarbeten 

med MR-t i l lverkarna. Förutom detta har f inansier ingsfrågor,  rapport-

er ing samt informat ions- och kommunikat ionsfrågor diskuterats.    

 Utöver protokol l förda styrelsemöten har styrelsens ordförande och 

övr iga styrelseledamöter haft  kont inuer l ig kontakt  med bolagets VD.

Styrelsen får kont inuer l iga rapporter om bolagets resul tat  och  

stäl ln ing enl igt  faststäl ld rapporter ingsinstrukt ion.

 Styrelsen svarar för  bolagets organisat ion och förval tn ing och 

bedömer löpande bolagets ekonomiska si tuat ion.  Styrelsen har  

antagi t  en skr i f t l ig arbetsordning som innehål ler  regler och r ikt l in jer 

för  arbetsfördelning mel lan styrelsen och VD.

Bolaget omfattas för  närvarande inte av svensk kod för bolags- 

styrning och har inte hel ler  beslutat  t i l lämpa koden på fr iv i l l ig grund. 

Styrelsen kommer at t  fö l ja utveckl ingen och kan om så f inns behov 

införa de delar som bl i r  t i l lämpl iga på et t  bolag i  dess stor lek.

Staffan Persson (ordförande)

Andreas Bunge

Marcel  Warnt jes

Johan Sedihn

Reidar Gårdebäck (invald 14.05.06)

Balanserat  resul tat 

överkursfond

Årets resul tat

Total t

10/10

7/10

9/10

10/10

7/7

2 736

24 376

-6 614

20 497

StyRElSEARBEtEt

NäRvARO vId StyRElSEMÖtEN 2014

fÖRSlAG tIll dISPOSItION Av vINSt

Styrelsen föreslår att  vinsten disponeras enligt föl jande
Styrelsen föreslår att årets förlust, totalt 6 614 032 kr, avräknas mot överkursfond och att 

kvarstående överkursfond, 17 761 503 kr, överförs i ny räkning.

FöRVAlTNINGSBERäTTElSE



Not

2

3

3

4,5,6

tKR

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning

Akt iverade omkostnader

Akt iverat  arbete för  egen räkning

övriga rörelseintäkter

Summa intäkter

Rörelsens kostnader

Projektkostnader

övr iga externa kostnader

Personalkostnader

Avskr ivningar av mater ie l la och 
immater ie l la anläggningst i l lgångar

övr iga rörelsekostnader

Rörelseresultat

Resultat från f inansiel la poster

Ränteintäkter och l iknande resul tatposter

Räntekostnader och l iknande resul tatposter

Resultat efter f inansiel la poster

Resultat  före skatt

årets resultat

2014

1 848

318

2 213

301

4 680

-318

-2 248

-6 488

-2 266

-4

-6 644

39

-9

-6 614

-6 614

-6 614

2013

1 320

1 232

1 922

318

4 792

-1 232

-1 792

-4 755

-1 726

-3

-4 716

6

-17

-4 727

-4 727

-4 727

RESUlTATRäKNING
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RESultAtRäKNING



Not

4

5

6

7

tKR

ANläGGNINGStIllGåNGAR

Immateriel la anläggningsti l lgångar

Balanserade utgi f ter  för  FoU-arbeten

Patent

Summa immateriel la anläggningsti l lgångar

Materiel la anläggningsti l lgångar

Inventar ier,  verktyg och instal lat ioner

Summa mater ie l la anläggningst i l lgångar

SuMMA ANläGGNINGStIllGåNGAR

OMSättNINGStIllGåNGAR

övriga kort f r is t iga fordr ingar

Kundfordr ingar

övr iga kort f r is t iga fordr ingar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa kort f r is t iga fordr ingar

Kassa och bank

SuMMA OMSättNINGStIllGåNGAR

SuMMA tIllGåNGAR

14.12.31

5 404

902

6 306

10

10

6 316

155

283

716

1 154

15 928

17 082

23 398

13.12.31

5 123

904

6 027

23

23

6 050

1 009

105

97

1 211

7 116

8 327

14 377
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BAlANSRäKNING
Til lgångar

BAlANSRäKNING



Not

8

9

10

tKR

EGEt KAPItAl

Bundet eget kapital

Akt iekapi ta l

fritt  eget kapital

överkursfond

Balanserat  resul tat

Årets resul tat

SuMMA EGEt KAPItAl

långfristiga skulder

övriga långfr ist iga skulder

Summa långfristiga skulder

Kortfr ist iga skulder

leverantörsskulder

övr iga kort f r is t iga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfr ist iga skulder

SuMMA EGEt KAPItAl OCH SKuldER

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Panter och säkerheter för  egna skulder

Ansvarsförbindelser

14.12.31

897

24 376

2 736

-6 614

21 394

40

40

186

405

1 373

1 964

23 398

inga

inga

13.12.31

769

14 407

2 736

-4 727

13 185

136

136

128

321

608

1 057

14 377

inga

inga
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Eget  kapital  och skulder

BAlANSRäKNING



tKR

dEN lÖPANdE vERKSAMHEtEN

Rörelseresul tat  ef ter  f inansiel la poster

Avskr ivningar av mater ie l la och immater ie l la 
t i l lgångar

Betald skatt

Kassaf löde från den löpande verksamheten före 
förändr ing av rörelsekapi ta l

ökning/minskning kundfordr ingar

ökning/minskning övr iga kort f r is t iga fordr ingar

ökning/minskning leverantörsskulder

ökning/minskning övr iga kort f r is t iga 
rörelseskulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten

INvEStERINGSvERKSAMHEtEN

Invester ingar i  immater ie l la 
anläggningst i l lgångar

Invester ingar i  mater ie l la 
anläggningst i l lgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten

fINANSIERINGSvERKSAMHEtEN

Nyemission

Emissionskostnader

Amorter ing av skulder

Kassaflöde från f inansieringsverksamheten

Periodens kassaf löde

likvida medel v id per iodens bör jan

lIKvIdA MEdEl vId PERIOdENS Slut

2014

-6 614

2 266

-72

-4 420

854

-797

58

968

-3 337

-2 531

-

-2 531

15 006

-182

-143

14 681

8 813

7 116

15 928

2013

-4 727

1 726

-

-3 001

-496

-45

-86

84

-3 544

-3 154

-

-3 154

10 389

-106

10 283

3 585

3 531

7 116

KASSAFlöDESANAlyS
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KASSAflÖdESANAlyS



tKR

Ingående balans 2013-01-01

överför ing av 2012 års resul tat

Nyemission

Emissionskostnad

Årets resul tat

utgående balans 2013-12-31

tKR

Ingående balans 2014-01-01

överför ing av 2013 års resul tat

Nyemission

Emissionskostnad

Årets resul tat

utgående balans 2014-12-31

Aktie-
kapital

625

144

769

Överkurs-
fond

8 336

-4 068

10 245

-106

14 407

Balanserat 
resultat

2 736

2 736

årets
resultat

-4 068

4 068

-4 727

 

-4 727

totalt  eget
kapital

7 629

0

10 389

-106

-4 727

13 185

Aktie-
kapital

769

128

897

Överkurs-
fond

14 407

-4 727

14 878

-182

24 376

Balanserat 
resultat

2 736

2 736

årets
resultat

-4 727

4 727

-6 614

 

-6 614

totalt  eget
kapital

13 185

0

15 006

-182

-6 614

21 394

FöRäNDRING AV EGET KAPITAl
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fÖRäNdRING Av EGEt KAPItAl





Noter

Monetära t i l lgångs- och skuldposter i  ut ländsk valuta värderas t i l l 

balansdagens avistakurs.  Transakt ioner i  ut ländsk valuta omräknas 

enl igt  t ransakt ionsdagens avistakurs.

Synthet icMR AB (publ)  upprät tar  de f inansiel la rapporterna, f rån och 

med 2014, med t i l lämpning av Årsredovisningslagen och BFNAR 

2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

 Tidigare t i l lämpades årsredovisningslagen och Bokför ings- 

nämndens al lmänna råd. Huvudregeln är at t  omräkning ska ske med 

retroakt iv t i l lämpning av redovisningspr inciper och värder ingsregler. 

Det har inte ident i f ierats några ski l lnader mel lan t id igare regelverk 

och K3 som har påverkan på föregående års resul tat-  och  

balansräkning och föl jakt l igen inte på ingående balans för eget  

kapi ta l .  Vid beaktning av åren 2010 t i l l  2012, har inga ski l lnader  

ident i f ierats mel lan regelverken som skul le ha påverkan på  

respekt ive resul tat  e l ler  balansräkning, varpå inga omräkningar har 

skett  avseende si ff rorna i  f lerårsöversikterna.  

NOTER
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utläNdSKA vAlutOR

Not 1. Redovisningsprinciper

Bolagets intäkter består huvudsakl igen av l icensier ing samt service 

och support  av programvara och försäl jn ing av instal lat ioner.  l icenser 

säl js både via partners och direkt  t i l l  s lutkund. Vid försäl jn ingen via 

partners,  är  partnern ansvar ig för  instal lat ionen t i l l  s lutkunden.  

Vid direkt försäl jn ing t i l l  s lutkund är bolaget ansvar igt  för  instal lat ion. 

Intäktsredovisningen sker när det ekonomiska ut fa l let  kan beräknas 

på et t  t i l l för l i t l igt  sät t  och de ekonomiska fördelarna sannol ikt  

kommer t i l l fa l la bolaget.

REdOvISNING Av INtäKtER



Synthet icMR AB (publ)  har endast operat ionel l  leasing i  form av  

hyresavtal .  Hyresavtalet  i  l inköping har under året  för längts f rån och 

med 2015-08-01 och löper ut  2018-09-30 med t id igast  uppsägning 

2015-11-01 med nio månaders uppsägningst id.  Det nominel la  

beloppet uppgår t i l l  201 Tkr/år med indexuppräkning plus fast ighets- 

skatt .  Hyresavtalet  för  kontoret  i  Stockholm löper med tre månaders 

uppsägningst id och med en årshyra på 96 Tkr/år.  Årets leasing- 

kostnader uppgår t i l l  290 Tkr (234 Tkr)

När försäl jn ingen sker v ia partners,  intäktsförs försäl jn ing av 

l icensen när programvaran är levererad.

När försäl jn ing sker direkt  t i l l  s lutkund, intäktsförs försäl jn ing 

av l icensen när programvaran är instal lerad.

Konsul t t jänster i  samband med implementer ingen samt service 

och support  intäktsförs i  takt  med at t  t jänsterna levereras.

1 år         265 tkr

2-5 år        152 tkr

Senare än 5 år      0 tkr
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lEASINGAvtAl

försäljning intäktsförs enligt föl jande;

Minimileasingavgifter som förfal ler inom;

Synthet icMR erhål ler  offent l iga bidrag i  form av lönebidrag och  

bidrag för nystarts jobb. Bidragen erhål ls månadsvis i  ef terskott  och 

redovisas som övr iga rörelseintäkter,  se not 2.

OffENtlIGA BIdRAG

NOTER



Ersättning i  form av lön,  betald semester,  betald s jukfrånvaro m.m. 

samt pensioner redovisas i  takt  med at t  de int jänas. Pensionerna 

är avgi f tsbestämda och företaget betalar faststäl lda avgi f ter  t i l l  en 

separat  oberoende jur id isk enhet och har ingen förpl iktelse at t  betala 

yt ter l igare avgi f ter.

Aktuel la skatter värderas ut i f rån de skattesatser och skatteregler som 

gäl ler  på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas ut i f rån de skatte-

satser och skatteregler som är beslutade före balansdagen.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag el ler  andra 

f ramtida skattemässiga avdrag redovisas i  den utsträckning det 

är sannol ikt  at t  avdraget kan avräknas mot överskott  v id f ramtida 

beskattning. Bolaget har ackumulerade underskottsavdrag som för 

räkenskapsåret  2014 uppgick t i l l  22 563 Tkr (15 820 Tkr) .  Dessa har 

ej  akt iverats på grund av svår igheten at t  bedöma när i  t iden akt iv-

erade underskott  kan komma att  kvi t tas mot f ramtida överskott .

 Ti l läggas bör at t  möj l igheten at t  utnyt t ja för lustavdragen bland 

annat påverkas av f ramtida förändr ingar i  ägarkretsen varför det inte 

kan uteslutas at t  en del  av för lustavdragen kan bort fa l la.

 Fordr ingar och skulder nettoredovisas endast när det f inns en 

legal  rät t  t i l l  kv i t tn ing.  Aktuel l  skatt ,  l iksom förändr ing i  uppskjuten 

skatt ,  redovisas i  resul taträkningen om inte skatten är hänför l ig t i l l  en 

händelse el ler  t ransakt ion som redovisas direkt  i  eget kapi ta l . 

I  sådana fal l  redovisas även skatteeffekten i  eget kapi ta l .

NOTER
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ERSättNING tIll ANStälldA

INKOMStSKAttER

Mater ie l la och immater ie l la anläggningst i l lgångar redovisas t i l l  

anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskr ivning enl igt  p lan. 

Avskr ivning enl igt  p lan sker systemat iskt  över den bedömda  

nyt t jandeper ioden. Mater ie l la anläggningst i l lgångar skr ivs av f rån den 

t idpunkt då de tas i  bruk och immater ie l la anläggningst i l lgångar

ANläGGNINGStIllGåNGAR



skr ivs av f rån den t id då den kommersiel la produkt ionen påbör jas. 

— Patent,  5 år

— Forsknings- och utveckl ingsarbeten, 5 år

— Inventar ier,  verktyg och instal lat ioner,  5 år

Bolaget t i l lämpar akt iver ingsmodel len.  Utgi f ter  för  forskning  

kostnadsförs al l t  ef tersom de uppstår.  Utgi f ter  avseende utveckl ings- 

projekt  hänför l iga t i l l  konstrukt ion och test  av nya el ler  förbättrade 

produkter balanseras som immater ie l la t i l lgångar i  den omfattning 

som dessa tekniskt  bedöms kunna leda t i l l  produkter samt at t  dessa 

utgi f ter  förväntas generera f ramtida ekonomiska fördelar.  

 övr iga utveckl ingsutgi f ter  kostnadsförs i  takt  med at t  de  

uppkommer.  Utveckl ingskostnader som t id igare kostnadsförts  

balanseras inte som t i l lgång i  senare per ioder.  Utveckl ingskostnader 

som balanserats skr ivs av l in jär t  över den per iod som de förväntade 

fördelarna beräknas komma företaget t i l lgodo och från den t idpunkt 

då kommersiel l  produkt ion påbör jas.  Eventuel l t  nedskr ivningsbehov 

bedöms ut i f rån uppskattningar av f ramtida betalningsf löden.
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fORSKNING- OCH utvECKlINGSARBEtEN

Utgi f ter  för  b l ivande patent balanseras som immater ie l la t i l lgångar i 

den omfattning som dessa bedöms kunna leda t i l l  färdiga patent.

Avskr ivningar påbör jas då patentet  erhål l i ts  och kommersial iser ing 

skett  av den färdiga produkt t i l l  v i lken patentet  härrör.  Avskr ivnings- 

t iden görs på bedömning av den ekonomiska l ivs längden och  

redovisas t i l l  anskaffningsvärde minus ackumulerade avskr ivningar 

och nedskr ivningar.  Eventuel l t  nedskr ivningsbehov bedöms ut i f rån 

uppskattningar av f ramtida betalningsf löden.

PAtENt

Vid var je rapport t i l l fä l le görs bedömning om det förel igger indikat ion 

på en värdeminskning avseende bolagets t i l lgångar.  Om så är fa l let 

sker en beräkning av t i l lgångens återvinningsvärde. Återvinnings- 

värdet är det högsta värdet av nettoförsäl jn ingsvärdet och nyt t jande- 

värdet.  Nytt jandevärde beräknas och bygger på en uppskattning av 

NEdSKRIvNINGAR

NOTER



Finansiel la instrument som redovisas i  balansräkningen inkluderar 

kundfordr ingar och övr iga fordr ingar,  leverantörsskulder,  låneskulder 

och övr iga kort f r is t iga skulder.  Instrumenten redovisas i  balans- 

räkningen när Synthet icMR bl i r  part  i  instrumentets avtalsmässiga 

vi l lkor.  Finansiel la t i l lgångar tas bort  f rån balansräkningen när  

rät ten at t  erhål la kassaf löden från instrumentet  har löpt  ut  e l ler 

överförts och bolaget har överfört  i  s tor t  set t  a l la r isker och förmåner 

som är förknippade med äganderätten. Finansiel la skulder tas bort 

f rån balansräkningen när förpl iktelserna har reglerats el ler  på annat 

sät t  upphört .  Finansiel la instrument som redovisas i  balansräkningen 

inkluderar kundfordr ingar och övr iga fordr ingar,  leverantörsskulder, 

låneskulder och övr iga kort f r is t iga skulder.  Instrumenten redovisas i 

balansräkningen när Synthet icMR bl i r  part  i  instrumentets avtals- 

mässiga vi l lkor.

diskonterade betalningar som t i l lgången förväntas ge upphov t i l l  i  den 

löpande verksamheten.Prövning av nedskr ivningsbehov sker dock 

of tare om det f inns indikat ioner på at t  värdeminskningar har inträffat . 

En nedskr ivning redovisas i  resul taträkningen. Gjorda nedskr ivningar 

återförs om förändr ingar skett  i  de antaganden som ledde fram t i l l 

den ursprungl iga nedskr ivningen, och detta gör at t  nedskr ivningen 

inte längre är mot iverad. Sådan återför ing redovisas i  resul tat-

räkningen.

NOTER
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fINANSIEllA INStRuMENt

Fordr ingar redovisas som omsättningst i l lgångar med undantag för 

poster med förfal lodag mer än 12 månader ef ter  balansdagen, v i lka 

k lassi f iceras som anläggningst i l lgångar.  Fordr ingar tas upp t i l l  det 

belopp som förväntas bl i  inbetal t  ef ter  avdrag för indiv iduel l t  

bedömda osäkra fordr ingar.  Fordr ingar som är räntefr ia el ler  som 

löper med ränta som avviker f rån marknadsräntan och har en löpt id 

överst igande 12 månader,  redovisas t i l l  et t  d iskonterat  nuvärde och 

t idsvärdeförändr ingen redovisas som ränteintäkt  i  resul taträkningen.

Kundfordr ingar  och övr iga  fordr ingar



låneskulder och leverantörsskulder redovisas in i t ia l t  t i l l  anskaff-

ningsvärde ef ter  avdrag för t ransakt ionskostnader.  Ski l jer  s ig det 

redovisade beloppet f rån det belopp som ska återbetalas v id  

för fa l lot idpunkten per iodiseras mel lanski l lnaden som räntekostnad 

över lånets löpt id med hjälp av instrumentets effekt ivränta.  

Här igenom överensstämmer v id för fa l lot idpunkten det redovisade  

beloppet och det belopp som ska återbetalas.

Kassaf lödesanalysen upprät tas enl igt  indirekt  metod. 

Det redovisade kassaf lödet omfattar endast t ransakt ioner som medför 

in-  e l ler  utbetalningar.  Som l ikvida medel k lassi f icerar företaget,  

förutom kassamedel,  d isponibla t i l lgodohavanden hos banker och 

andra kredi t inst i tut .

Det har gjorts v ikt iga uppskattningar och antaganden gäl lande 

nedskr ivningsprövningar avseende immater ie l la t i l lgångar för 

Synthet icMR AB (publ) :s projekt . 

 I  dessa bedömningar ingår antaganden om marknadsstor lekar v i lka 

är baserade på rapporter och informat ion f rån oberoende marknads- 

och analysföretag. Andra antaganden som gjorts gäl ler  projektets 

posi t ion på marknaden. Uppskattningar rörande l icensintäkter och 

volymer är bolagets egna bedömningar gjorda ut i f rån kontakter med 

nuvarande och eventuel la samarbetspartners och jämförelser med  

l iknande affärshändelser inom branschen. Antaganden har även gjorts

gäl lande avkastningskrav samt t idsramen för f ramtida kassaf löden.
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KASSAflÖdESANAlyS

vIKtIGA uPPSKAttNINGAR OCH ANtAGANdEN fÖR REdOvISNINGSäNdAMål

Låneskulder  och leverantörsskulder

NOTER



NOTER
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Not 2. övriga rörelseintäkter

tKR

Valutakursvinster

Erhål lna bidrag

totalt

2014

5

296

301

2013

15

303

318

Not 3. Anställda, löner, ersättningar och sociala avgifter

Medelantal anstäl lda

Kvinnor

Män

totalt

löner och andra ersättningar,  tkr

Styrelse och VD

ledande befat tn ingshavare

övriga anstäl lda

totalt

Sociala avgifter enligt lag och avtal

(varav pensionskostnader)

löner och andra ersättningar 
t i l l  styrelsen och vd, tkr

Styrelseordförande, Staffan Persson

Styrelseledamot,  Andreas Bunge

Styrelseledamot,  Johan Sedihn

Styrelseledamot,  Reidar Gårdebäck

Styrelseledamot,  Marcel  Warnt jes

VD, Stefan Tel l

totalt

2014

1

6

7

959

420

2 846

4 225

2 045

677

70

45

45

45

420

754

1 379

2013

1

5

6

753

380

1 905

3 038

1 528

456

-

-

-

-

380

753

1 133
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Not 4. Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

tKR

Ingående anskaffningsvärden

Akt iverade utgi f ter

utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskr ivningar

Årets avskr ivningar enl igt  p lan

utgående ackumulerade avskrivningar

utgående värde vid årets slut

2014

8 666

2 213

10 879

-3 543

-1 932

-5 475

5 404

2013

6 054

2 612

8 666

-2 074

-1 469

-3 543

5 123

Av bolagets pensionskostnader avser 158 Tkr (152 Tkr)  t i l l  VD 

samt 48 Tkr (39 Tkr)  t i l l  ledande befat tn ingshavare t i l l ika anstäl ld 

styrelseledamot.  Ti l l  s tyrelseledamöter som inte är anstäl lda i  bolaget 

har inga pensioner utgått .  Bolagets utestående pensionsförpl iktelser 

t i l l  VD och ledande befat tn ingshavare uppgår t i l l  0 kr.  

 Ti l l  verkstäl lande direktören har utgått  lön och andra ersättningar 

om sammanlagt 754 Tkr (753 Tkr) .  För verkstäl lande direktören gäl ler 

en uppsägningst id om tre månader v id egen uppsägning och om 

fyra månader v id uppsägning från bolagets s ida.  Särski l t  avtal  om 

avgångsveder lag förel igger ej .  Verkstäl lande direktören har rät t  at t 

inom löneutrymmet omdisponera s in lön t i l l  at t  is tä l let  avse annan 

ersättning. Bolaget skal l  t i l lhandahål la s jukförsäkr ing enl igt  bolagets 

v id var t id gäl lande pol icy.

lÖNER OCH ANdRA ERSättNINGAR tIll StyRElSEN OCH vd 

NOTER



NOTER
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Not 5. Patent

Not 6. Inventarier, verktyg och installationer

tKR

Ingående anskaffningsvärden

Årets anskaffningar

utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskr ivningar

Årets avskr ivningar enl igt  p lan

utgående ackumulerade avskrivningar

utgående värde vid årets slut

tKR

Ingående anskaffningsvärden

Inköp

utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskr ivningar

Årets avskr ivningar enl igt  p lan

utgående ackumulerade avskrivningar

utgående värde vid årets slut

2014

1 464

319

1 783

-560

-321

-881

902

2013

923

541

1 464

-324

-236

-560

904

2014

111

-

111

-89

-13

-101

10

2013

111

-

111

-68

-21

-89

22
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Not 7. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not 8. Eget kapital

Not 9. övriga långfristiga skulder

tKR

Förutbetalda hyror

Upplupna intäkter

övr iga poster

totalt

2014

58

575

83

716

2013

58

-

38

97

tKR

Ingående balans 2014-01-01

Disposi t ions enl igt  årsstämmobeslut

Nyemission

Emissionskostnad

Årets resul tat

utgående balans 2014-12-31

Aktie-
kapital

769

128

897

Överkurs-
fond

14 407

-4 727

14 878

-182

14 407

Balanserat 
resultat

2 736

2 736

årets
resultat

-4 727

4 727

-6 614

 

-6 614

totalt  eget
kapital

13 185

0

15 006

-182

-6 614

21 394

Aktiekapitalet  består  av  4  040 078 st  aktier  (3  462 924 st  aktier)

Den del  av övr iga långfr ist iga skulder som förfal ler  t i l l  betalning senare än fem år ef ter 

balansdagen uppgår t i l l  0 Tkr (0 Tkr) .

NOTER



NOTER
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Not 10. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

tKR

Semester löner

Upplupna styrelsearvoden

Upplupna sociala avgi f ter

Upplupen löneskatt

Förutbetalda intäkter

övr iga poster

totalt

2014

523

205

229

275

106

35

1 373

2013

353

-

111

111

-

33

608

Not 11. Risker och riskhantering

Det kan inte uteslutas at t  det  tar  längre t id än beräknat för  bolaget at t 

uppnå et t  posi t iv t  kassaf löde. Synthet icMR kommer även i  f ramtiden 

at t  vara for tsat t  beroende av at t  f inansiera marknadslanser ing av 

nuvarande produkter och utveckl ing av nya produkter. 

 Finansier ingen sker ant ingen genom egenf inansier ing el ler  genom 

partnerf inansier ing.  Det kan ej  försäkras at t  Synthet icMR i  f ramtiden 

kommer at t  kunna f inna expansionskapi ta l .  Synthet icMR kan därmed 

komma att  behöva yt ter l igare kapi ta l  och det kan ej  uteslutas at t  

t i l lgången t i l l  y t ter l igare kapi ta l  är  begränsad vid de t idpunkter då 

detta behövs, v i lket  kan få negat iva effekter på bolagets marknads-

värde och/el ler  dess förmåga at t  t i l lvarata invester ingsmöj l igheter.

 Bolaget arbetar akt ivt  med uppföl jn ing av kassaf löden och  

uppdaterar kont inuer l igt  prognoser över förväntad l ikv id i tetstrend. 

Detta möj l iggör at t  eventuel la nödvändiga åtgärder kan hanteras i 

god t id.  Baserat  på nu kända förutsät tn ingar är bedömningen är at t 

bolaget har t i l l räckl ig l ikv id i tet  för  at t  bedr iva s in verksamhet i  

enl ighet med nuvarande planer.

INtJäNINGSfÖRMåGA OCH KAPItAlBEHOvt



Synthet icMR har en relat ivt  begränsad valutaexponer ing. Bolaget 

exponeras för valutakursförändr ingar f rämst i  intäkter f rån avtal  då 

dessa är ingångna i  EUR och USD. Eftersom bolaget på grund av 

denna begränsade exponer ing ej  använder terminer el ler  opt ioner för 

at t  säkra valutar isker kan valutakurseffekter få genomslag i  

resul taträkningen.

Bolagets akt ie är noterad på Akt ieTorget.  Kursutveckl ingen påverkas 

av et t  stort  antal  faktorer.  Avståndet (”spreaden”)  mel lan köp- och 

säl jkurs var ierar f rån t id t i l l  annan och det kan inte tas för  g ivet  at t 

akt ier  som förvärvats kan säl jas på för innehavaren acceptabla nivåer 

v id var je given t idpunkt.

Bolaget är t i l l  mycket stor del  beroende av nyckelpersoner och  

kval i f icerade medarbetare,  både i  företagsledningen och i  den  

operat iva verksamheten. Om någon av el ler  f lera av dessa lämnar 

Bolaget skul le detta kunna försena och/el ler  försvåra marknads- 

penetrat ion av nuvarande produkter samt for tsat t  produktutveckl ing.   

 Dessutom är det avgörande för Synthet icMRs framgång at t  

kunna at t rahera och behål la kval i f icerade medarbetare.  även om det 

är Synthet icMRs uppfat tn ing at t  bolaget kommer at t  kunna at t rahera 

och behål la kval i f icerade medarbetare,  kan det inte tas för  g ivet  at t 

det ta kan ske på t i l l f redsstäl lande vi l lkor,  varvid Bolaget kan komma 

att  möta svår igheter at t  upprät thål la el ler  utveckla verksamheten. 

Flertalet  medarbetare är innehavare av akt ier  i  bolaget medan  

näst int i l l  a l la medarbetare innehavare av köpopt ioner.  

Värdena i  Synthet icMR är delv is beroende av bolagets förmåga at t 

erhål la och försvara patent och andra immater ie l la rät t igheter.  

Patentskydd för medicinska och medicintekniska projekt ,  innovat ioner 

vAlutARISK

AKtIENS lIKvIdItEt

KvAlIfICERAdE MEdARBEtARE

IMMAtERIEllA RättIGHEtER

NOTER



och bolag kan vara osäkert  och omfatta kompl icerade rät ts l iga och 

tekniska frågor.  Patent måste sökas och upprät thål las i  o l ika jur is-

dikt ioner och det kan inte tas för  g ivet  at t  bevi l jade patent ger lång-

sikt igt  skydd då ut färdade patent kan bestr idas,  ogi l t igförklaras och 

kr inggås. Det kan inte tas för  g ivet  at t  Bolagets in lämnade patent- 

ansökningar kommer at t  bevi l jas.  

 Det kan ej  försäkras at t  den tekniska verkshöjden i  bevi l jade 

patent och eventuel l t  i  f ramtiden bevi l jade patent är t i l l räckl ig för  at t 

åstadkomma ett  nödvändigt  skydd el ler  är  t i l l räckl ig för  at t  erhål la 

tänkta marknadsandelar.  Det kan inte hel ler  uteslutas at t  nya patent 

inom området el ler  nya upptäckter kan komma att  påverka  

Synthet icMRs möj l igheter t i l l  marknadsframgång. Sådan negat iv 

påverkan på marknadsframgång kan i  s in tur  få en negat iv påverkan 

på Synthet icMRs f inansiel la stäl ln ing och framtida resul tatutveckl ing.   

I  den mån Synthet icMR inom ramen för produktutveckl ing använder 

s ig av tekniker som är patenterade el ler  kommer at t  b l i  patenterade 

kan ägare t i l l  dessa patent hävda patent intrång. Den osäkerhet som 

är förknippad med patent innebär at t  det  är  svårt  at t  förutsäga  

resul tatet  av sådana tv ister.

NOTER
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För en verksamhet som Synthet icMRs är det väsent l igt  at t  v isa at t 

de produkter som bolaget har utvecklat  e l ler  kommer at t  utveckla 

kan kommersial iseras på et t  f ramgångsr ikt  sät t  inom bolagets mark-

nadssegment.  Det kan inte försäkras at t  kommersial iser ing av bolag-

ets tekniker kommer at t  röna framgång, och det kan inte tas för  g ivet 

at t  bolaget kommer at t  få acceptans för s ina tekniker och produkter 

av industr ie l la partners el ler  s lutkunder.

Inom området hälsovård f inns al l t id en r isk avseende produktansvar. 

Marknadsför ing och försäl jn ing inom bolagets marknadsområde  

innebär en betydande r isk vad gäl ler  produktansvar och kan resul tera 

i  at t  Synthet icMR hål ls ansvar ig.  Produktansvarsförsäkr ingar är et t 

hävdvunnet sät t  at t  söka gardera s ig mot sådana eventuel la r isker, 

men det kan inte tas för  g ivet  at t  sådana försäkr ingar kommer at t 

täcka framtida anspråk mot bolaget.  Anspråk på produktansvar kan 

PROduKtENS fuNKtIONAlItEt OCH KvAlItEt

PROduKtANSvAR OCH fÖRSäKRINGAR



Betydelsen av var je produkts konkurrenskraf t  är  avgörande för  

Synthet icMRs framgång. Därt i l l  kommer r isken at t  konkurrerande 

metoder el ler  projekt  kan vara mer effekt iva,  säkrare el ler  b i l l igare 

än de som Synthet icMR har utvecklat .  Det kan inte hel ler  uteslutas 

at t  konkurrenter har el ler  kommer at t  få t i l lgång t i l l  väsent l igt  större 

ekonomiska, tekniska och personel la resurser än Synthet icMR. 

Detta skul le kunna innebära at t  konkurrenter t i l l  bolaget kan få f ram 

konkurrerande produkter snabbare än Synthet icMR. Det kan inte  

hel ler  uteslutas at t  Synthet icMRs konkurrenter även kan ha t i l lgång 

t i l l  s törre kapaci tet  för  t i l lverkning ( i  den mån detta är relevant)  och 

distr ibut ion än Synthet icMR. Det kan således inte tas för  g ivet  at t 

Synthet icMRs nuvarande el ler  f ramtida produkter når marknads-

mässig f ramgång i  konkurrens med andra l ikartade produkter el ler 

lösningar.

Synthet icMRs marknadsstrategi  bygger på fungerande samarbeten 

med utveckl ingspartners både i  den t id iga utveckl ingsfasen och i  den 

senare fasen för produktframtagning, marknadsför ing,  försäl jn ing och 

distr ibut ion.  Detta gör at t  Bolaget i  var je enski l t  projekt  och i  a l la  

faser av projektet  är  starkt  beroende av s ina samarbetspartners, 

samt formerna och organisat ionen för detta samarbete. 

 Det kan inte förutsät tas at t  Synthet icMR i  de nödvändiga skedena 

av var je projekts utveckl ing förmår at t  at t rahera rät t  s lag av  

samarbetspartner,  at t  f inna de rät ta formerna och organisat ionen för 

samarbete med sådana partners el ler  at t  ingå t i l l räckl igt  fördelakt iga 

avtal  med sådana partners.  Ej  hel ler  kan det tas för  g ivet  at t  bolaget 

förmår at t  behål la redan existerande samarbetspartners.

leda t i l l  betydande kostnader för  tv isteförfarande och skadestånd. Ett 

anspråk mot Synthet icMR utöver det t i l lgängl iga försäkr ingsskyddet, 

e l ler  et t  anspråk som leder t i l l  betydande negat iv exponer ing, kan få 

negat iv effekt  på Synthet icMRs verksamhet,  resul tat  och f inansiel la 

stäl ln ing.  Det kan inte hel ler  säkerstäl las at t  lämpl ig försäkr ing kan 

erhål las t i l l  en acceptabel  premie el ler  at t  en sådan försäkr ing över-

huvudtaget kan erhål las.

KONKuRRENS

SAMARBEtEN

NOTER



NOTER & SIGNATURER
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Synthet icMR och dess samarbetspartners är beroende av nat ionel la 

och internat ionel la myndigheters godkännanden för marknads- 

lanser ing.  Det kan ej  försäkras at t  bolaget i  s in verksamhet,  e l ler 

genom sina partners,  får  sådana godkännanden, v i lket  i  s in tur  kan 

komma att  påverka bolagets resul tat  och framtida utveckl ing.

REGulAtORISKA GOdKäNNANdEN/MyNdIGHEtERS GOdKäNNANdEN

STOCKHOlM 16 MARS 2015

Staffan Persson
Ordförande

Stefan tell
Verkstäl lande direktör

Andreas Bunge
ledamot

Marcel Warntjes
ledamot

Johan Sedihn
ledamot

Jörgen lövgren
Auktor iserad revisor

Reidar Gårdebäck
ledamot

Vår rev i sionsberättel se  har  avg iv it s  den 18 mars  2015 

BD O Mälardalen AB.



Styrel sens  och verkstäl lande direktörens  ansvar 
för  årsredov isningen

Rev isorns  ansvar

Revisionsberättelse

Vi har ut för t  en revis ion av årsredovisningen för Synthet ic MR AB 

(publ)  för  år  2014. Bolagets årsredovisning ingår i  den tryckta  

versionen av detta dokument på sidorna 44–72.

Det är styrelsen och verkstäl lande direktören som har ansvaret  för 

at t  upprät ta en årsredovisning som ger en rät tv isande bi ld enl igt 

årsredovisningslagen och för den interna kontrol l  som styrelsen 

och verkstäl lande direktören bedömer är nödvändig för  at t  upprät ta 

en årsredovisning som inte innehål ler  väsent l iga fe lakt igheter, 

vare s ig dessa beror på oegent l igheter el ler  på fe l .

Vårt  ansvar är at t  ut ta la oss om årsredovisningen på grundval  av 

vår revis ion.  Vi  har ut för t  revis ionen enl igt  Internat ional  Standards 

on Audi t ing och god revis ionssed i  Sver ige.  Dessa standarder 

kräver at t  v i  fö l jer  yrkeset iska krav samt planerar och ut för  

revis ionen för at t  uppnå r iml ig säkerhet at t  årsredovisningen inte 

innehål ler  väsent l iga fe lakt igheter.

 En revis ion innefat tar  at t  genom ol ika åtgärder inhämta  

revis ionsbevis om belopp och annan informat ion i  årsredo- 

v isningen. Revisorn väl jer  v i lka åtgärder som ska ut föras,  b land 

annat genom att  bedöma r iskerna för väsent l iga fe lakt igheter i 

årsredovisningen, vare s ig dessa beror på oegent l igheter el ler 

REVISIONSBERäTTElSE
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RAPPORt OM åRSREdOvISNINGEN

Till årsstämman i Synthetic MR AB (publ)
Org.nr. 556723-8877



på fel .  Vid denna r iskbedömning beaktar revisorn de delar av 

den interna kontrol len som är relevanta för  hur bolaget upprät tar 

årsredovisningen för at t  ge en rät tv isande bi ld i  syf te at t  ut forma 

granskningsåtgärder som är ändamålsenl iga med hänsyn t i l l  

omständigheterna, men inte i  syf te at t  göra et t  ut ta lande om  

effekt iv i teten i  bolagets interna kontrol l .  En revis ion innefat tar 

också en utvärder ing av ändamålsenl igheten i  de redovisnings- 

pr inciper som har använts och av r iml igheten i  styrelsens och 

verkstäl lande direktörens uppskattningar i  redovisningen, l iksom 

en utvärder ing av den övergr ipande presentat ionen i  årsredo-

visningen. Vi  anser at t  de revis ionsbevis v i  har inhämtat är  

t i l l räckl iga och ändamålsenl iga som grund för våra ut ta landen.
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Uttalanden

Enl igt  vår uppfat tn ing har årsredovisningen upprät tats i  enl ighet 

med årsredovisningslagen och ger en i  a l la väsent l iga avseenden 

rät tv isande bi ld av Synthet ic MR AB (publ)s f inansiel la stäl ln ing 

per den 31 december 2014 och av dess f inansiel la resul tat  och 

kassaf löden för året  enl igt  årsredovisningslagen. Förval tn ings-

berät te lsen är förenl ig med årsredovisningens övr iga delar.

 Vi  t i l ls tyrker därför at t  årsstämman faststäl ler  resul taträkningen 

och balansräkningen.

Utöver vår revis ion av årsredovisningen har v i  även ut för t  en  

revis ion av förs laget t i l l  d isposi t ioner beträffande bolagets v inst 

e l ler  för lust  samt styrelsens och verkstäl lande direktörens 

förval tn ing för Synthet ic MR AB (publ)  för  år  2014.

Styrel sens  och verkstäl lande direktörens  ansvar 
för  årsredov isningen

Det är styrelsen som har ansvaret  för  förs laget t i l l  d isposi t ioner 

beträffande bolagets v inst  e l ler  för lust ,  och det är styrelsen och 

verkstäl lande direktören som har ansvaret  för  förval tn ingen enl igt 

akt iebolagslagen.

RAPPORt OM ANdRA KRAv ENlIGt lAGAR OCH ANdRA fÖRfAttNINGAR

REVISIONSBERäTTElSE
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Rev isorns  ansvar

Vi t i l ls tyrker at t  årsstämman disponerar v insten enl igt  förs laget i 

förval tn ingsberät te lsen och bevi l jar  styrelsens ledamöter och  

verkstäl lande direktören ansvarsfr ihet  för  räkenskapsåret .

Vårt  ansvar är at t  med r iml ig säkerhet ut ta la oss om förslaget t i l l 

d isposi t ioner beträffande bolagets v inst  e l ler  för lust  och om för-

val tn ingen på grundval  av vår revis ion.  Vi  har ut för t  revis ionen 

enl igt  god revis ionssed i  Sver ige.

 Som under lag för vårt  ut ta lande om styrelsens förslag t i l l  

d isposi t ioner beträffande bolagets v inst  e l ler  för lust  har v i 

granskat om förslaget är förenl igt  med akt iebolagslagen.

 Som under lag för vårt  ut ta lande om ansvarsfr ihet  har v i  utöver 

vår revis ion av årsredovisningen granskat väsent l iga beslut ,  

åtgärder och förhål landen i  bolaget för  at t  kunna bedöma 

om någon styrelseledamot el ler  verkstäl lande direktören är 

ersättningsskyldig mot bolaget.  Vi  har även granskat om någon 

styrelseledamot el ler  verkstäl lande direktören på annat sät t  har 

handlat  i  s t r id med akt iebolagslagen, årsredovisningslagen el ler 

bolagsordningen. Vi  anser at t  de revis ionsbevis v i  har inhämtat är 

t i l l räckl iga och ändamålsenl iga som grund för våra ut ta landen.

SOllENTUNA 18 MARS 2015
BDO MälARDAlEN AB

Jörgen lövgren
Auktor iserad revisor

REVISIONSBERäTTElSE



del s  vara införd i  den av  Euroclear  Sweden AB förda 
aktieboken t i sdagen den 7  apr i l  2015

del s  anmäla sin  avsikt  at t  delta  i  årsstämman ti l l  bolaget 
senast  kl .  16 .00 t i sdagen den 7  apr i l  2015

Information till aktieägarna

Anmälan skal l  ske skr i f t l igen per post t i l l  Synthet icMR AB, 

S:t  larsgatan 30, 582 24 linköping, per te lefon 072-303 13 39 

el ler  per e-post t i l l  info@synthet icmr.se.  Ange texten ”Anmälan 
Årsstämma SyntheticMR AB”  v id anmälan.

Vid anmälan skal l  akt ieägare uppge namn, adress,  te lefonnummer 

(dagt id) ,  person-/organisat ionsnummer,  antal  akt ier  som företräds, 

samt eventuel la ombud och bi t räden som skal l  del ta.  Ful lmakter, 

registrer ingsbevis och andra behör ighetshandl ingar bör,  för  at t 

under lät ta v id årsstämman, vara bolaget t i l lhanda senast t isdagen 

den 7 apr i l  2015. Observera at t  eventuel la fu l lmakter skal l  

t i l lhandahål las i  or ig inal .  Akt ieägare som har s ina akt ier  förval tar- 

registrerade måste,  för  at t  äga rät t  at t  del taga i  årsstämman, 

begära at t  t i l l fä l l igt  införas i  akt ieboken hos Euroclear Sweden AB 

i  eget namn. Sådan inregistrer ing,  så kal lad rösträt tsregistrer ing, 

måste vara verkstäl ld senast t isdagen  

den 7 apr i l  2015, v i lket  innebär at t  akt ieägare i  god t id före detta 

datum måste underrät ta förval taren härom.

INFORMATION TIll AKTIEäGARNA
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AKtIEäGARE SOM ÖNSKAR dEltAGA SKA

ANMälAN

Årsstämma hålls måndagen den 13 april, 2015, 
kl. 18.00 i Stockholm, Skinnarviksringen 14 A.



EKONOMISK INfORMAtION 2015

Delårsrappor t  för  januar i-mars  2015 publiceras 
den 13 apr i l  2015.

Delårsrappor t  för  januar i- juni  2015 publiceras 
den 28 augusti  2015.

Delårsrappor t  för  januar i-september  2015 publiceras 
den 30 oktober  2015.

Rapporterna finns t i l lgängl iga på Synthet icMRs hemsida 

www.synthet icmr.com per dessa datum under rubr iken 

Investor relat ions.

för ytterl igare information, 
kontakta Stefan Tel l ,  Verkstäl lande direktör.

Tel  d i rekt :  073-373 40 90
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