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Försäljning genom våra distributörer förväntas 
komma i gång under andra halvåret 2021
Tyvärr har den pågående Coronavirus (COVID-19) 
pandemin tvingat verksamheter i de fl esta EU länder 
a�  temporärt stänga. De� a har försenat den planerade 
marknadsföringen och försäljningen av våra produkter i 
dessa länder. Vi för diskussioner med våra distributörer 
och bedömmer i dagsläget a�  verksamheterna kommer 
a�  öppnas upp igen under andra halvåret 2021 och a�  
vi då ska kunna komma igång med försäljningen även på 
dessa marknader inom EU.

Försäljningen till stor-volym laboratorierna 
utvecklas positivt
Under januari månad 2020 slöts e�  exklusivt 
distribu� onsavtal med distribu� onsbolaget LAB Sweden 
AB. Avtalet innebar a�  LAB Sweden AB blev bolagets 
distributör med ensamrä� en a�  marknadsföra och sälja 
EURIS veterinärdiagnos� ska produkter (för Roche cobas c 
111 och c 311 instrument för stor-volym laboratorier) på 
den svenska marknaden. 

I slutet av verksamhetsåret 2020 började vi ru� nmässigt 
a�  leverade våra produkter genom LAB Sweden AB � ll e�  
Anicura djursjukhus med e�  större centrallaboratorium. 
Under första kvartalet 2021 har ännu e�   Anicura 
djursjukhus � llkommit som vår kund genom LAB Sweden 
AB. Under andra kvartalet har nya order erhållits från 
dessa kunder.

EURIS finansiering har säkrats
Under mars månad fi ck bolaget en välbehövlig 
kassaförstärkning på 4.1 MSEK e� er emissionskostnader. 
Därmed har EURIS fi nansiering långfris� gt säkrats. Tack 
vare de� a kapital� llsko�  kan vi fokusera alla våra kra� er 
på a�  accelerera verksamhets� llväxten med siktet inställt 
på a�  börja leverera e�  posi� vt kassafl öde.

Avslutningsvis vill jag passa på a�  välkomna nya ak� eägare 
i bolaget vars ak� e handlas på Spotlight Stock Market i 
Stockholm (www. spotlightstockmarket.com).

 Lund den 30 juli 2021

Docent dr. Dario Kriz
Vd/grundare European Institute of Science AB
Docent vid Lunds Universitet

VD har ordet

Bolagets verksamhet under det andra kvartalet 2021 har 
ha�  e�  fortsa�  fokus på igångkörning av våra ny� llkomna 
distribu� onskanaler samt bearbetning av den svenska 
marknaden. De� a arbete har resulterat i a�  vi med glädje 
kan konstatera e�  fortsa�  ökat intresse för bolagets 
produkter. EURIS fl eråriga posi� va försäljningstrend 
(2016-2021Q1-2) illustreras i grafen nedan. Trots den 
pågående Coronavirus (COVID-19) pandemin ökade 
vår årliga försäljning för helåret 2020 och översteg 
föregående års försäljning med 68 %. Bolagets bedömning 
är a�  e� erfrågan på god djursjukvård framöver fortsa�  
kommer a�  växa och därmed också marknaden för 
bolagets produkter.

EURIS årliga globala försäljning av egna veterinärdiagnos� ska 
produkter under verksamhetsåren 2016-2021Q1-2.

Andra kvartalet för 2021 har resulterat i en förlust på 
-654 (-547) tSEK. Resulta� örsämringen jämfört med 
motsvarande period föregående år förklaras främst av 
ökade rörelsekostnader för arbetsgivaravgi� er samt för 
laboratorieverksamheten.

Försäljningen av egna produkter för andra kvartalet ökade 
� ll 185 tSEK från 178 tSEK för samma period föregående 
år. Vidare uppgick bru� omarginalen � ll 71 % för 2021 Q2 
jämfört med 79 % för 2020 Q2. Sammantaget uppgick 
bru� ovinsten � ll 139 tkr för 2021 Q2 jämfört med 144 tkr 
för 2020 Q2.

Ny försäljningsstrategi under 2021
Trots a�  bolagets årliga försäljning av egna produkter 
under perioden 2016 � ll 2020 har ökat med mellan 68 
� ll 100 % per år är jag personligen inte nöjd med de� a 
� llväx� empo. Vårt fokus på a�  sälja i Sverige direkt � ll 
slutkunder har resulterat i a�  antalet svenska djursjukhus 
som ru� nmässigt använder våra egna produkter uppgår � ll 
sju stycken. Dessa är vik� ga svenska referenskunder med 
vilka det blir allt lä� are a�  a� rahera både nya kunder och 
globala distributörer. Under 2021 kommer vi successivt a�  
gå över � ll a�  arbeta med distributörer på alla marknader 
inklusive den svenska i sy� e a�  bä� re använda våra 
begränsade personalresurser. Jag tror a�  med denna nya 
försäljningsstrategi kommer � llväx� empot för försäljning 
av egna produkter växlas upp betydligt.  Min uppska� ning 
i dagsläget är a�  lönsamhet kan uppnås med en kundbas 
på motsvarande 50 svenska  djursjukhus eller veterinär-
prak� kmo� agningar. 
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Finansiell informa� on
· Ne� oomsä� ning för perioden jan-jun 2021 uppgick � ll 
 310 (296) tSEK.
· Resultat per ak� e för perioden jan-jun 2021 uppgick � ll 
 -0.02 (-0.04) SEK.

European Ins� tute of Science ABs aff ärskoncept bygger på a�  förse 
den veterinära hälso- och sjukvårdsmarknaden med kvalitetsfulla 
egna och externa produkter som bidrar � ll ökad eff ek� vitet, och 
som i förlängningen leder � ll lägre kostnader för kunderna och 
förbä� rad vårdkvalitet för kundernas pa� enter. Bolaget redovisar 
för perioden 2021-01-01 � ll 2021-06-30 rörelseintäkt er om 310 
(296) tSEK. Därav ut gjorde försäljning egna produkter 299 (288) tSEK, 
samt försäljning externa produkter 11 (8) tSEK. Resultatet uppgick � ll 
-1 289 (-1 150) tSEK, mot svarande -0.02 (-0.04) SEK per ak� e. 
Resulta� örsämringen jämfört med motsvarande period 
föregående år förklaras främst av ökade rörelsekostnader för 
arbetsgivaravgi� er, laboratorieverksamheten samt för reklam och PR.
Likvida medel upp gick 2021-06-30 � ll 4 098 (1 021) tSEK. Det egna 
kapitalet uppgick � ll 4 662 (1 470) tSEK motsvarande 0.05 (0.04) SEK per 
ak� e. Soliditeten vid rapport periodens slut uppgick � ll 95 (91) %.

European Ins� tute of Science AB redovisar för perioden 2021-04-
01 � ll 2021-06-30 rörelseintäkt er om 195 (183) tSEK. Därav ut gjorde 
försäljning egna produkter 185 (178) tSEK, försäljning externa produkter 
10 (5) tSEK. Resultatet uppgick � ll -654 (-547) tSEK, mot svarande -0.01 
(-0.02) SEK per ak� e. Resulta� örsämringen jämfört med motsvarande 
period föregående år förklaras främst av ökade rörelsekostnader för 
arbetsgivaravgi� er samt för laboratorieverksamheten.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

2021-04-22: Enligt pressmeddelande daterat den 22 april 2021 meddelade Bolaget a�  
43 400 000 nya ak� er (varav 1 056 000 A-ak� er samt 42 344 000 B-ak� er) med anledning av 
genomförd nyemission hade registrerats hos Bolagsverket. Det totala antalet utestående ak� er 
i bolaget uppgick � ll 2 112 000 A-ak� er samt 84 688 000 B-ak� er (EURI B), totalt 86 800 000 
ak� er. Bolagets ak� ekapital uppgick � ll 1 736 000 kr.

Inga övrigt vik� ga händelser har inträff at under perioden.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

Inga övrigt vik� ga händelser har inträff at e� er perioden.

RESULTATRÄKNING (tSEK)
Not 2021

Q1-2
2020
Q1-2

2021
Q2

2020
Q2

2020
Q1-4

Intäkter

Nettoomsättning 310 296 195 183 523

Summa Intäkter 310 296 195 183 523

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -89 -79 -56 -39 -166

Övriga externa kostnader -441 -338 -260 -185 -666

Personalkostnader -1 064 -1 026 -531 -505 -2 091

Avskrivningar/Nedskrivningar -3 -3 -1 -1 -5

Summa Rörelsekostnader -1 597 -1 446 -848 -730 -2 928

Rörelseresultat -1 287 -1 150 -653 -547 -2 405

Resultat från finansiella poster

Finansiella kostnader -2 0 -1 0 0

Resultat efter finansiella poster -1 289 -1 150 -654 -547 -2 405

Skatt 0 0 0 0 0

Periodens resultat -1 289 -1 150 -654 -547 -2 405

Resultat per aktie -0.02 -0.04 -0.01 -0.02 -0.07

INVESTERINGAR
Investeringar under januari – juni 2021 uppgick � ll 0 (0) tkr.

AKTIEN OCH ÄGARNA
Antalet ak� er i bolaget 2021-06-30 var 86 800 000 (34 508 000) stycken varav 
2 112 000 (1 056 000) A-ak� er med fyra röster per ak� e samt 84 688 000 
(33 452 000) B-ak� er med en röst per ak� e. Det totala antalet nyemi� erade ak� er 
som registrerades under perioden var 43 400 000 stycken (varav 1 056 000 A-ak� er 
samt 42 344 000 B-ak� er). Det genomsni� liga antalet ak� er för perioden 2021 Q1-
2 var 60 184 530 (28 968 341) stycken.

Antalet ak� eägare i bolaget var 1 830 (1 519) stycken. European Ins� tute of 
Science AB:s ak� e är noterad på Spotlight Stock Market sedan 18 februari 2009 
under kortnamnet EURI B och handlas via banker och fondkommissionärer. (www.
spotlightstockmarket.com).

Insynshandel under rapportperioden: Under perioden har bolagets insynspersoner 
enligt nedan rapporterat förändring samt innehav enligt följande: Lars-Olof 
Hansson (förvärv vid nyemission av 2 837 454 ak� er serie B, för aktuellt innehav se 
tabell nedan); Kirs� n och Dario Kriz med familj (förvärv vid nyemission av 1 056 000 
ak� er av serie A samt 553 138 ak� er serie B, för aktuellt innehav se tabell nedan); 
Rikard Krook med familj (förvärv vid nyemission av 75 280 ak� er serie B, innehavet 
uppgår � ll 150 560 B-ak� er).

Ak� ekursen 2021-06-30 var 0.144 (0.220) SEK, vilket motsvarar e�  marknadsvärde 
för bolaget på 12.5 (7.59) MSEK. Årsredovisningar fi nns � llgängliga på bolagets 
Ak� ekursen 2021-06-30 var 0.144 (0.220) SEK, vilket motsvarar e�  marknadsvärde 
för bolaget på 12.5 (7.59) MSEK. Årsredovisningar fi nns � llgängliga på bolagets 
Ak� ekursen 2021-06-30 var 0.144 (0.220) SEK, vilket motsvarar e�  marknadsvärde 

hemsida (www.euris.se).

Ak� eägare  A-ak� er B-ak� er Röster Kapital
2021-06-30  antal antal % %

Kirs� n & Dario Kriz med familj   2 112 000 1 097 745 10.3 3.7
Lars Olof Hansson  0 5 824 908 6.3 6.7
Kirs� n & Dario Kriz med familj   2 112 000 1 097 745 10.3 3.7
Lars Olof Hansson  0 5 824 908 6.3 6.7
Kirs� n & Dario Kriz med familj   2 112 000 1 097 745 10.3 3.7

Ulric Aspegrén genom kapitalförsäkring  0 4 098 237 4.4 4.7
Erik Skärgård  0 3 300 000 3.5 3.8
Ulric Aspegrén genom kapitalförsäkring  0 4 098 237 4.4 4.7
Erik Skärgård  0 3 300 000 3.5 3.8
Ulric Aspegrén genom kapitalförsäkring  0 4 098 237 4.4 4.7

Ulf Erik Anders Larsson  0 2 765 621 3.0 3.2
Erik Skärgård  0 3 300 000 3.5 3.8
Ulf Erik Anders Larsson  0 2 765 621 3.0 3.2
Erik Skärgård  0 3 300 000 3.5 3.8

Övriga (<3%/ägare) samt ak� er under registrering 0 67 601 489 72.5 77.9
 Summa: 2 112 000 84 688 000 100.0 100.0

REDOVISNINGSPRINCIPER
European Ins� tute of Science � llämpar årsredovisningslagen samt 
Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 (K3) vid upprä� andet av fi nansiella 
rapporter.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Förutom löner och andra ersä� ningar � ll företagsledningen samt styrelsearvode 
� ll styrelsen har inga transak� oner ske�  med närstående.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
En investering i Bolaget innebär betydande risker. Bolaget befi nner sig i e�  � digt 
skede av sin utveckling, vilket innebär a�  risken är hög såväl tekniskt, aff ärsmässigt 
som fi nansiellt. Varje investerare måste själv bilda sig en uppfa� ning om Bolagets 
möjligheter och risker. Vid osäkerhet gällande riskbedömning bör råd inhämtas 
från kvalifi cerade rådgivare. European Ins� tute of Science ABs riskbild beskrivs 
i årsredovisningen för 2020 på sida 8 samt sida 15 (not 3). Några generella 
förändringar i denna riskbild förekommer inte.



KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG 

(tSEK) 2021
Q1-2

2020
Q1-2

2020 
Q1-4

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -1 289 -1 150 -2 405
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet mm 92 81 15

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital -1 197 -1 069 -2 390
Förändringar i rörelsekapitalet 

Förändring av varulager och pågående arbeten -114 -116 -41
Förändring av kortfristiga fordringar -109 1 126 1 046
Förändring av kortfristiga skulder -10 -356 -257

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 430 -415 -1 642 

Investeringsverksamheten 0 0 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 0

Finansieringsverksamheten
Nyemission 4 116 1 302 2 920

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 4 116 1 302 2 920

PERIODENS KASSAFLÖDE 2 686 887 1 278

Likvida medel vid periodens början 1 412 134 134
Förändring av likvida medel 2 686 887 1 278
Likvida medel vid periodens slut 4 098 1 021 1 412

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar a�  rapporten ger en rä� visande översikt av 
företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhets-
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar a�  rapporten ger en rä� visande översikt av 
företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhets-
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar a�  rapporten ger en rä� visande översikt av 

faktorer som företaget står inför. 
företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhets-
faktorer som företaget står inför. 
företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhets-
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Rapporten har ej granskats av bolagets revisor.   Doc. dr. Dario Kriz
      Kontaktperson:
Rapporten har ej granskats av bolagets revisor.   Doc. dr. Dario Kriz
      Kontaktperson:

Denna informa� on är sådan informa� on som European Ins� tute of Science AB är skyldigt 
a�  off entliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informa� onen lämnades, genom 
ovanstående kontaktpersons försorg, för off entliggörande den 30 juli 2021.

BALANSRÄKNING (tSEK)
Not 2021

06-30
2020
06-30

2020 
12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utvecklingsutgifter 7 12 9

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 0 0 0

Summa Anläggningstillgångar 7 12 9

Omsättningstillgångar

Varulager, förnödenheter mm

Råvaror och förnödenheter 343 323 318

Summa varulager, förnödenheter mm 343 323 318

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 131 105 73

Övriga fordringar 230 39 102

Förubet. kostnader & upplupna intäkter 92 122 170

Summa Kortfristiga fordringar 453 266 345

Kassa och bank 4 098 1 021 1 412

Summa Omsättningstillgångar 4 894 1 610 2 075

SUMMA TILLGÅNGAR 4 901 1 622 2 084

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 1 736 690 868

Reservfond 492 491 492

Fond för utvecklingsavgifter 7 12 9

Summa bundet eget kapital 2  235 1 193 1 369

Fritt eget kapital

Överkursfond 3 437 1 153 2 594

Balanserad resultat 279 274 277

Periodens resultat -1 289 -1 150 -2 405

Summa fritt eget kapital 2 427 277 466

Summa eget kapital 1 4 662 1 470 1 835

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 68 21 59

Övriga skulder 43 14 43

Upplupna kostn. & förutbetalda intäkter 128 117 147

Summa Kortfristiga skulder 239 152 249

EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 901 1 622 2 084

NOTER

1 Rapport över förändring eget  2021 2020   2020 
kapital i sammandrag (tSEK)

1 Rapport över förändring eget  2021 2020   2020 
kapital i sammandrag (tSEK)

1 Rapport över förändring eget  2021 2020   2020 
  Q1-2 Q1-2  Q1-4 

Ingående eget kapital  1 835 1 320   1 320 
Nyemission   4 116 1 300   2 920 
Periodens resultat  -1 289 -1 150  -2 405 
Utgående eget kapital  4 662 1 470  1 835 Finansiella rapporttillfällen för 2021/2022

(Rapporter hämtas på vår hemsida: www.euris.se)

Delårsrapport (2021 Q1-3)  29 okt 2021
Bokslutskommuniké (2021 Q1-4) 31 jan 2022

European Institute of Science AB har utvecklat TurboReader™ systemet som är avsett för 
snabb och noggrann blodanalys inom veterinära patientnära (POC) tester.


