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Styrelsen och verkställande direktören för Ortoma AB avger härmed rapport för årets första nio månader 
2022. 

 
Sammanfattning av delårsrapport 
 

  Nio månader (2022-01-01 – 2022–09–30) 
• Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).  
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till -10 104 438 SEK (-9 969 054).  
• Resultatet per aktie uppgick till -0,51 SEK (-0,55) före utspädning och -0,51 SEK (-0,50) efter 

utspädning.  
• Soliditeten uppgick till 87,6 % (95,3 %). 

 
Tredje kvartalet (2022-07-01 – 2022-09-30) 

• Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).  
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 347 948 SEK (-4 002 930).  
• Resultatet per aktie uppgick till -0,17 SEK (-0,22) före utspädning och -0,17 SEK (-0,20) efter 

utspädning.  
 
Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 19 820 880 aktier per 2022-09-30.  
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.  
Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år. 
Med Bolaget eller Ortoma avses Ortoma AB med organisationsnummer 556611–7585. 
 
Händelser under tredje kvartalet 2022 

• Ortoma nådde en viktig milstolpe genom att certifieras i Japan även för modulen OTS™ Hip Guide 
som används för navigering av höftledsimplantat under patientens operation. Hela systemet OTS 
Hip, som även innefattar OTS™ Hip Plan för pre-operativ planering av ortopediska 
höftledsimplantat, har nu godkännande för marknadsföring i Japan. Därmed kommer systemet 
lanseras i Japan för klinisk användning.   

• Ortoma säkrade en förlängning av avtalet om löpande likviditetsfacilitet med Infotech i Väst AB 
och Peroso AB.  

• Ortoma erhöll sina första order på OTS™ Hip systemet samt tillhörande servicedelar motsvarande 
ett totalt ordervärde om 1,6 MSEK. Ortoma kommer att leverera systemet under hösten och avser 
den pilotperiod om maximalt sex månader som Bolaget nu genomför med partner inför fullskalig 
marknadslansering i Japan.  

 
Händelser efter periodens utgång 

• I oktober meddelade Ortoma att Bolaget har initierat utveckling inom ett nytt potentiellt 
affärsområde för konvertering av slätröntgenbilder i 2D till 3D-modeller baserat på Bolagets unika 
AI-plattform. Ortoma presenterade detta i anslutning till årsmötet för American Association of Hip 
and Knee Surgeons (”AAHKS”) i Dallas, USA som hölls den 4–5 november 2022. Bolaget planerar 
för produktlansering under 2024. 

• Ortoma stod i oktober värd för en utbildning för ledande japanska kirurger som del av pilotperiod 
inför marknadslansering i Japan. Utbildningen syftade till att kirurgerna ska vara väl förberedda för 
att kunna använda OTS Hip under pilotperioden som görs inför marknadslanseringen i Japan. 
Utbildningen hölls vid Tampere Surgical Educational Centre i Finland där de inflytelserika kirurgerna 
fick möjlighet att använda OTS Hip i riktig operationsmiljö, ett viktigt led inför leveransen av 
systemen till Japan som gör att pilotperioden snabbt kan starta. 

• Ortoma meddelade den 9 november att Bolaget haft framgångsrika proof-of-concept-
presentationer av den nya teknologin för att konvertera 2D-röntgenbilder till 3D-modeller, på 
årsmötet för American Association of Hip and Knee Surgeons (”AAHKS”). Årsmötet, som samlar 
ledande branschfolk inom ortopedin, hölls i Dallas, USA den 4–5 november 2022. 

• Den 14 november meddelade Ortoma att Bolaget tecknat ett kompletterande avtal om 
likviditetsfacilitet.   



VD Linus Byström kommenterar 
 

Ortoma går med stormsteg framåt mot både 
marknadslansering av OTS™ Hip i Japan såväl som 
mot en fullständig FDA-ansökan för OTS Spine Plan. 
Bolaget har erhållit sina första order på OTS Hip om 
1,6 MSEK som dellevererats under hösten.   
 
Intensifierat arbete med marknadsintroduktionen i 
Japan  
Vi har under det tredje kvartalet intensifierat vårt 
arbete med förberedelser inför pilotperioden som 
startade nu under hösten. Pilotperioden pågår 
under maximalt 6 månader där vår partner kommer 
göra en klinisk utvärdering av systemen. I samband 
med detta erhöll vi vår första order på OTS Hip om 
1,6 MSEK. Ordrarna motsvarar ett introduktionspris 
och innefattar även servicedelar till systemen. 
 
Vi har arbetat intensivt med förberedelser av 
distributionen, den utbildningsinsats som 
genomfördes nyligen för att påbörja pilotperioden 
och andra marknadsaktiviteter. Vi ser med tillförsikt 
fram emot resultatet av den kliniska utvärdering 
som görs i samband med pilotperioden. Om denna 
faller väl ut så kommer vi förhoppningsvis att lansera 
OTS Hip på den japanska marknaden under 2023.  
 
Den utbildningsinsats som vi stod värd för var till 
mycket nytta, dels för att optimera utfallet av 
pilotperioden, dels i vårt arbete med 
produktutveckling. Mötet ägde rum vid Tampere 
Surgical Educational Centre i Finland där det finns 
utmärkta möjligheter att praktiskt arbeta och testa 
OTS Hip i riktig operationsmiljö. Tillfället resulterade 
i att de japanska kirurger som deltog är väl 
förberedda vid leveransen av systemen och vi fick 
också mycket värdefull input som vi kan använda i 
vårt produktutvecklingsarbete framåt.  
 
Vi har valt att gå med en global partner på den 
japanska marknaden då den är avsevärt mer mogen 
för nya tekniker och uppbyggd på ett annat sätt 
jämfört med exempelvis de nordiska marknaderna. 
Den svenska och nordiska marknaden är 
evidensbaserad, det vill säga, nya tekniker tas in 
först efter att de prövats i andra länder och 
publicerats i vetenskapliga artiklar. Det gör att en 
marknadsintroduktion i Sverige och övriga Norden 
tar mellan 3–5 år för ny utrustning. Detta har även 
bekräftats i en rapport gjord av välrenommerade 
McKinsey som Ortoma samarbetat med för att få bra 
underlag på marknadspotentialen. I Japan är key 
opinion leaders essentiella då de har ett omfattande 

inflytande på sjukhusen över vilken utrustning som 
tas in. Därför har vi nu satsat särskilt på att arbeta 
med ledande kirurger i satsningen mot Japan. Den 
japanska marknaden är också annorlunda då 
behandlande läkare har ett annorlunda 
marknadskrav på sig att kunna visa starka och bra 
resultat, det gör att man söker nya banbrytande 
tekniker och metoder som säkerställer detta. Vi har 
en stark tilltro att Ortomas OTS Hip är sådan teknik.  
 
Kliniska data – nyckel för framgång i USA 
I USA pågår febril aktivitet med att samla in kliniska 
data nödvändiga för marknadsgodkännande av OTS 
Spine från FDA. Den data som samlas in utgörs av CT-
undersökningar på patienter i olika åldersgrupper, 
på män och kvinnor, på olika delar av ryggen där 
undersökningarna också gjorts med olika tillverkare 
av CT-utrustning. Det är kort sagt omfattande data 
som nu samlas in, vilken sedan ska bearbetas av 
Ortoma. Sammantaget kommer detta ge oss viktiga 
insikter för att bygga produkten inför en 510(k)-
ansökan till FDA. Vi har också haft möten vid en viktig 
branschkongress i USA där vi presenterade ett 
projekt där Ortoma konverterar konventionell 
slätröntgen i 2D till 3D bilder. Responsen från våra 
möten i USA var överväldigande och vi fick enormt 
intresse från beslutsfattare inom MedTech-
branschen. Detta är ett mycket spännande projekt 
som kan bidra till att stärka Ortomas position på 
marknaden och kan utgöra ett nytt potentiellt 
affärsområde där vi hoppas lansera en första 
produkt under 2024.   
 
I McKinsey rapporten är marknaden för 
ortopedteknik koncentrerad till USA, Europa och 
APAC-regionen där USA står för 40% av marknaden. 
Marknaden för kirurgiska navigeringssystem 
estimeras nå 223 miljoner dollar 20221 med en stadig 
tillväxt. Således finns det omfattande 
intäktspotential och behov för Ortomas produkter.  
 
Vi har nått flera viktiga milstolpar, både genom 
första order på OTS Hip och genom 
utbildningstillfälle i Japan samt framsteg med OTS 
Spine Plan. Vi siktar nu på att avsluta året starkt och 
därefter även starta 2023 med många spännande 
och värdedrivande händelser. 
 
 
Göteborg, 2022-11-18 
Linus Byström, VD Ortoma AB 

 
 

1 Grand View Research, "Orthopedic Navigation System Market Analysis And Segment 
Forecasts To 2022 
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Om produkten och Ortoma 
Ortoma utvecklar operationssystemet Ortoma Treatment Solution (OTSTM) för optimal och precis planering 
och positionering av implantat under kirurgi. OTSTM består av en mjukvaruplattform samt hårdvara som i ett 
första skede har implementerats för höftledskirurgi med första marknadslansering i Japan. En 
planeringsmodul för ryggkirurgi är i princip klar för marknaden, arbete pågår för implementering av OTSTM 
även för skuldra och knäkirurgi.  
 
Systemet bygger på en för alla leder gemensam AI assisterad mjukvaruplattform – OTSTM Surgical Planning 
Platform.  
 
OTSTM består sedan av tre systemmoduler 

• OTSTM Plan 
• OTSTM Guide 
• OTSTM Follow-up 

 
Var och en av dessa systemmoduler kan användas for olika ortopediska områden.  
 
OTSTM Surgical Planning Platform 
Planeringsplattformen (bild 1) är gemensam för delarna i OTSTM och de olika komponenterna kan 
återanvändas när systemet implementeras för olika ortopediska områden. Så kan till exempel många 
komponenter återanvändas från OTS Hip då OTSTM Shoulder utvecklas.  
 

 
 

 
AI Network är en komponent baserad på maskininlärning som ger automatisk segmentering och automatisk 
identifiering av skelettala landmärken. Bildhanteringen och API är andra exempel på gemensamma 
komponenter.  
 
Vår mjukvaruplattform för OTSTM är så pass generiskt designad att utvecklingen av OTSTM för övriga 
ledsystem som rygg, knä och axel kan göras betydligt snabbare än utvecklingen av OTSTM Hip – vi talar här 
om cirka ett år från start till marknadsfärdig produkt.  

Bild 1. OTS Surgical Planning Platform – en gemensam plattform med komponenter som kan återanvändas i flera 
produkter. 
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OTSTM Plan 
OTSTM Plan baseras på den CT undersökning som är gjord före 
operationen och ger kirurgen ett modernt system för att planera 
operationerna vid sin dator inför en operation.  
 
Då kirurgen öppnar OTSTM Plan har det valt lämpliga 
proteskomponenter från aktuell leverantör, gjort segmentering 
och planerat in proteskomponenterna i optimala lägen i den 
aktuella leden. Bild 2 visar segmentering av en höft som visas i 3D 
för kirurgen.  
Genom 3D-visualisering kan kirurgen sedan bekräfta eller korrigera 
val av proteskomponenter samt bekräfta eller med hög precision 
korrigera implantatens position i leden. I bild 3A och bild 3B visas 
planerings–modulerna för höft respektive rygg. 
 

 
OTSTM Guide 
OTSTM Guide är ett navigeringsverktyg som under operationen i realtid guidar kirurgen att med hög precision 
placera implantatet i överensstämmelse med planeringen i OTSTM Plan. Bild 4 visar hur det i realtid ser ut på 
kirurgens skärm i operationssalen. Exakt korrekt position signaleras med gröna indikatorer. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Bild 2. Segmentering (OTS Hip Plan) 

Bild 3A. Positionering av implantat i höftleden (OTSTM Hip Plan) Bild 3B. Positionering av implantat i ryggraden (OTSTM Spine Plan) 

Bild 5. Skärm och kamera till OTSTM Hip 
Guide 

Bild 4. Kirurgens vy på skärmen i 
operationssalen (OTSTM Hip Guide) 
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OTSTM Follow-up 
OTSTM kan även användas som stöd i den postoperativa uppföljningen av en patient. Uppföljningen görs 
genom en lågdos CT (datortomografi) av leden. Informationen överförs till vår AI assisterade 
mjukvaruplattform där analys av implantatens position görs automatiskt och sedan visas en jämförelse med 
föregående undersökning. På så sätt kan man tidigt upptäcka migration av till exempel en höftledsprotes. En 
tidig migration överstigande en definierad gräns indikerar kort överlevnad av protesen vilket då kan åtgärdas 
av tillverkaren eller genom kirurgi om så är indikerat.  
 
Marknaden för Ortoma 
Den globala marknaden för OTSTM är gynnsam. Marknaden drivs generellt av det ökande införandet av 
avancerad teknik och material samt stigande ålder hos befolkningen2. Ett dominerande område inom 
ortopedisk kirurgi är totala höftledsplastiker3 som under 2015 globalt omsatte 6,5 miljarder USD med en 
bedömd ackumulerad tillväxt om 3,9 procent fram till 20244. Under 2020 utfördes i Sverige 19 377 primära 
totala höftledsplastiker och 11 288 primära ledprotesoperationer i knäleder5, vilket var färre än tidigare år 
pga. Covid-pandemin. Data för antalet utförda höftplastiker globalt per år har uppskattats till 959 000, 
motsvarande 131 operationer per 100 000 invånare6. I USA är frekvensen mer än dubbelt så hög, 284 fall per 
100 000 invånare7. Cirka 300 000 höftledsplastiker görs varje år i USA med en bedömd tillväxt årligen för att 
nå 570 000 ingrepp per år före 20308. 
 
Marknaden för planerings- och navigationssystem inom ortopedi bedöms av oss vara i stark expansion 
avseende AI assisterad tredimensionell pre-operativ planering kombinerat med guidning och navigering i 
realtid under operationen. De ökade regulatoriska kraven på uppföljning av inopererade implantat (som tex 
höftledsproteser) kräver också en effektiv och exakt produkt för klinisk uppföljning. OTSTM Follow-up är en 
perfekt produkt för detta.  
 
Ytterligare en fördel med OTS-systemet är att det har visat sig fungera mycket väl tillsammans med de 
processer och rutiner som används inom sjukvården – utan att intränade arbetssätt behöver förändras. Att 
systemet fungerar smidigt i klinisk miljö med operationstider inom normalintervallet är nyckelfaktorer för att 
få en global marknadsandel samt att få till stånd avtal med starka industriella samarbetspartners.  
 
Genom de regulatoriska godkännanden som Ortoma har fått i Europa, USA och Japan har vi visat att vi har 
en robust teknik. Vi har en stark potential att förbättra de vanligast förekommande ortopediska 
operationerna i världen. 

 
 

2 www.grandviewresearch.com/press-release/global-orthopedic-devices-market Juni 2016 
3 En höftledsplastik innebär att man ersätter den smärtande höftleden med ett implantat där de vissa delar är tillverkade i metall och vissa i 
plast  
4 www .transparencymarketresearch.com/hip-replacement-implants-market.html.  
5 Socialstyrelsens statistikdatabas. http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/operationerislutenvard 
6 Kurtz S et al. International survey of primary and revision total hip replacement. Paper #365. Presented at the 56th Annual Meeting of 
the Orthopaedic Research Society. March 6-9, 2010. New Orleans 
7 Wengler et al. Hip and knee replacement in Germany and the USA. Deutsches Ärtzenblatt International, 2014; 111: 407-416 
8  Kurtz S et al. Projections of primary and revision hip and knee arthroplasty in the United States from 2005 to 2030. J Bone Joint Surg 
(Am) 2007;89:780-785 
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Finansiell utveckling 
 
Bolagsstruktur och aktieinnehav 
Ortoma äger sedan i maj månad 2021 ett helägt dotterbolag, Respensator AB, org.nr: 559318–5431 med säte 
i Göteborg. Dotterbolaget bedriver ingen verksamhet och bedöms ha ringa effekt vid en konsolidering därav 
har detta ej skett. 
 
Utveckling av resultat och ställning 
Bolaget befinner sig fortsatt i en fas där mycket energi ägnas åt utveckling av Bolagets produkt OTS™, att 
stödja marknadslansering av produkten i Japan, samt att teckna ytterligare avtal med en eller flera 
industriella aktörer för att ta produkten till andra marknader. Bolaget har inte haft någon fakturerad 
omsättning relaterad till produkten under perioden.  
 
Styrelsen utvärderar bolagets kapitalbehov löpande och bedömer att tillgången till erforderliga 
finansieringsalternativ är god. 
 
Aktien 
Ortomas B-aktie noterades på Spotlight Stock Market den 31 mars 2014. Spotlight Stock Market är en bifirma 
till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight Stock Market 
driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad. Per den 30 juni 2022 uppgick antalet 
aktier i Ortoma till 19 820 880 stycken. Bolaget har två aktieslag (varav 1 664 000 stycken är A-aktier). A-aktien 
ger tio (10) röster per aktie. Varje B-aktie ger en (1) röst per aktie. Varje aktie medför lika rätt till andel i 
Bolagets tillgångar och resultat. 
 
Granskning av revisor 
Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.  
 
Principer för delårsrapportens upprättande 
Räkenskaperna i delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokförings-
nämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Års- och koncernredovisning (K3).  
 
Riskfaktorer 
En utförlig beskrivning av riskexponering och riskhantering återfinns i Ortomas årsredovisning för 2021. 
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Resultaträkning i sammandrag 
 

(SEK) 2022-07-01 2021-07-01 2022-01-01 2021-01-01 

 2022-09-30 2021-09-30 2022-09-30 2021-09-30 

 3 mån. 3 mån.  9 mån. 9 mån. 

     

Nettoomsättning - - - - 

Aktiverat utvecklingsarbete 6 214 157 4 501 210 15 681 276 14 551 658 

Övriga rörelseintäkter - 8 545 42 134 28 545 

Summa 6 214 157 4 501 210 15 723 410 14 580 203 

     

Rörelsens kostnader     

Övriga externa kostnader -7 781 033 -5 691 911 -20 971 565 -20 191 640 

Personalkostnader -1 625 951 -2 801 340 -4 647 247 -4 305 621 
Av/nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -28 325 -19 098 -82 240 -51 352 

Rörelseresultat -3 221 152 -4 002 594 -9 977 642 -9 968 410 

     

Resultat från finansiella poster     

Ränteintäkter - - - - 

Räntekostnader -126 796 -336 -126 796 -644 

Resultat efter finansiella poster -3 347 948 -4 002 930 -10 104 438 -9 969 054 

     

     

Resultat före skatt -3 347 948 -4 002 930 -10 104 438 -9 969 054 

     

Periodens resultat -3 347 948 -4 002 930 -10 104 438 -9 969 054 
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Balansräkning i sammandrag 
 

(SEK) 2022-09-30 2021-09-30 2021-12-31 

  
 

 

TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar    

Immateriella anläggningstillgångar    

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 130 229 025 109 099 752 114 547 748 

Patent 1 136 540 1 136 540 1 136 540 

Övriga immateriella anläggningstillgångar 224 255 284 236 269 237 

Summa 131 589 820 110 520 528 115 953 525 

    

Materiella anläggningstillgångar    

Inventarier, verktyg och installationer 92 507 80 945 65 802 

Summa 92 507 80 945 65 802 

    

Finansiella anläggningstillgångar    

Andelar i koncernföretag 25 000 25 000 25 000 

Summa 25 000 25 000 25 000 

    

Summa anläggningstillgångar 131 707 327 110 626 473 116 044 327 

    

Omsättningstillgångar    

Varulager    

Färdiga varor och handelsvaror 2 103 880 - - 

Summa 2 103 880 - - 

    

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar - - 1 262 690 

Fordringar hos koncernföretag 29 720 - 2 560 000 

Aktuella skattefordringar - 62 646 3 400 

Övriga fordringar 1 227 457 857 993 1 213 070 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 652 899 241 432 276 494  

Summa 1 910 076 1 162 071 5 315 654 

    

Kassa och bank 1 142 170 25 528 259 12 631 265 

    

Summa omsättningstillgångar 5 156 126 26 690 330 17 946 919 

    

SUMMA TILLGÅNGAR 136 863 453 
 

137 316 803 133 991 246 
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Balansräkning i sammandrag, fortsättning 
 

(SEK) 2022-09-30 2021-09-30 2021-12-31 

    

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget kapital    

Bundet eget kapital    

Aktiekapital 2 180 297 2 180 297 2 180 297 

Reservfond 589 739 589 739 589 739 

Fond för utvecklingsutgifter 109 933 453 88 804 181 94 252 177 

Summa 112 703 489 91 574 217 97 022 213 

    

Fritt eget kapital    

Balanserat resultat 17 336 479 49 255 988 43 807 992 

Periodens resultat -10 104 438 -9 969 054 -10 790 238 

Summa 7 232 041 39 286 934 33 017 754 

    

Summa eget kapital 119 935 530 130 861 151 130 039 967 

    

Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder 5 904 690 4 243 165 2 720 997 

Aktuella skatteskulder 78 583 - - 

Övriga skulder 10 175 756 964 856 413 259 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 768 894 1 247 631 817 023 

Summa 16 927 923 6 455 652 3 951 279 

    

SUMMA EGET KAPTAL OCH SKULDER 136 863 453 137 316 803 133 991 246 
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Förändring eget kapital i sammandrag 
 

(SEK) 2022-01-01 2021-01-01 2021-01-01 

 2022-09-30 2021-09-30 2021-12-31 

 9 mån. 9 mån. 12 mån. 

    

Eget kapital vid årets början 130 039 967 103 765 163 103 765 163 

    

Aktiekapital (vid periodens ingång) 2 180 297 1 982 088 1 982 088 

Nyemission 
 

- 
 

198 209 198 209 

Teckningsoptioner - - - 

Summa 2 180 297 2 180 297 2 180 297 

    

Reservfond (vid periodens ingång) 589 739 589 739 589 739 

Summa 589 739 589 739 589 739 

    

Fond för utvecklingsutgifter (vid periodens ingång) 94 252 177 74 252 523 74 252 523 

Omföring av aktiverade utvecklingsutgifter 15 681 276 14 551 658 19 999 654 

Summa 109 933 453 88 804 181 94 252 177 

    

Fritt eget kapital (vid årets ingång) 33 017 754 26 940 813 26 940 813 

Nyemission - 36 866 833 39 641 756 

Kapitalanskaffningskostnad - - -2 774 923 

Teckningsoptioner - - - 

Omföring av aktiverade utvecklingsutgifter -15 681 275 -14 551 658 -19 999 654 

Periodens resultat -10 104 438 -9 969 054 -10 790 238 

Summa 7 232 041 39 286 934 33 017 754 

    
Eget kapital vid periodens utgång 119 935 530 130 861 151 130 039 967 
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Kassaflödesanalys i sammandrag 
 

(SEK) 2022-07-01 2021-07-01 2022-01-01 2021-01-01 

 2022-09-30 2021-09-30 2022-09-30 2021-09-30 

 3 mån. 3 mån. 9 mån. 9 mån.  

     

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN     

Resultat efter finansiella poster -3 347 948 -4 002 930 -10 104 438 -9 969 054 
Justeringar för poster som inte ingår i 
kassaflödet 28 325 19 098 82 240 51 352 

Summa -3 319 623 -3 983 832 -10 022 198 -9 917 702 

     
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital -3 319 623 -3 983 832 -10 022 198 -9 917 702 

     
Kassaflöde från förändringar i 
rörelsekapital     
Ökning (-)/Minskning (+) av 
rörelsefordringar -231 033 365 078 1 301 698 342 291 
Ökning (+)/Minskning (-) av 
rörelseskulder 2 062 907 1 284 983 2 976 644 1 831 943 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten -1 487 749 -2 333 771 -5 743 856 -7 743 468 

     

Investeringsverksamheten     
Förvärv av immateriella 
anläggningstillgångar -6 214 157 -4 501 210 -15 681 276 -14 734 058 

Inventarier -26 183 -22 903 -63 963 -58 759 

Investering i finansiella tillgångar - - - -25 000 
Kassaflöde från 
investeringsverksamheten -6 240 340 -4 524 113 -15 745 239 -14 817 817 

     

Finansieringsverksamheten     

Nyemission - - - 37 065 042 

Upptagna lån 5 000 000 - 10 000 000 - 
Kassaflöde från  
Finansieringsverksamheten 5 000 000 - 10 000 000 37 065 042 
 
Periodens kassaflöde -2 728 089 - 6 857 884 -11 489 095 14 503 757 

     

Likvida medel vid periodens början 3 870 259 32 386 143 12 631 265 11 024 502 

     

Likvida medel vid periodens slut 1 142 170 25 528 259 1 142 170 25 528 259 



 
 
 
Kommande finansiella rapporter 
 

Bokslutskommuniké, 2022 2023-02-17 
  
  
 
INFORMATION OM MAR 
Informationen i denna delårsrapport är sådan information som Ortoma AB (publ) är skyldig att 
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom 
angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 november 2022 kl.08.30 (CET). 
 
 

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten 
ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet. 

 
Göteborg, den 18 november 2022 

Ortoma AB 
Styrelsen och verkställande direktören 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

556611–7585 
Falkenbergsgatan 3 

412 85 Göteborg 
www.ortoma.com 

 
  

http://www.ortoma.com/
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Ortoma som investering 
 

• Unik produkt  
Patenterat planerings- och guidesystem för ortopedisk kirurgi, AI-baserad, 
tidseffektiv och med kirurgisk precision. 

 

• Global växande marknad 
Marknaden drivs av införandet av avancerad teknik och material samt 
stigande ålder hos befolkningen. Totala höftledsplastiker som är 
dominerande, omsatte globalt 6,5 miljarder USD 2015 med en bedömd 
ackumulerad tillväxt om 3,9 procent fram till 2024. 

 

• Växande affär & strategiskt samarbete 
Bolagets teknikplattform OTS kan snabbt utvecklas för fler 
tillämpningsområden som breddar affären och kan öka tillväxttakten. 
Bolaget har redan etablerat strategiska samarbeten med global 
expansionsmöjlighet. 

 

• Lägre lidande och samhällskostnad  
Ortoma möjliggör för ett bättre utfall av operationer, höjer kvaliteten på 
utförda ingrepp och minskar antalet omoperationer. Det ger minskat 
lidande för patienten och minskade samhällskostnader. 
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