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Året	som	gått	har	varit	utvecklande	för	Episurf	Medical.	 I	
början	av	2009	ansåg	man	i	Diamorph	AB	att	det	då	 in-
terna	projektet	var	så	pass	framgångsrikt	att	man	valde	att	
bolagisera.	Episurf	Medical	AB	registrerades	som	dotter-
bolag	till	Diamorph	AB	under	mars	månad	2009.

Den	 24e	 maj	 2010	 ändrades	 dotterbolagets	 namn	 från	
Diamorph	Medtech	AB	till	Episurf	Medical	AB.

Episurf	 Medicals	 primära	 fokus	 är	 utveckling	 av	 implan-
tat	 samt	 tillhörande	 operationsinstrument	 för	 reparation	
av	fokala	broskskador	i	knäleden.	Dessa	skador	kan	t.ex.	
uppstå	till	följd	av	trauma	alternativt	genom	generell	förs-
litning	så	kallad	artros.	I	USA	uppskattar	man	att	ca	3	mil-
joner	 amerikaner	 skadar	 sitt	 knä	 varje	 år.	Samma	 teknik	
skulle	även	kunna	tillämpas	på	andra	leder	i	kroppen.	

Under	året	som	gått	har	två	prekliniska	studier	genomförts	
med	syfte	att	utvärdera	prestanda	och	säkerhet	 för	olika	
implantatskandidater.	 Studierna	 genomfördes	 i	 samar-
bete	med	Sveriges	Lantbruksuniversitet	(SLU)	med	fokus	
på	val	av	material,	operationsmetod	och	dess	integrering	
med	kringliggande	vävnad.	Under	senare	delen	av	hösten	
fokuserade	vi	på	att	vidareutveckla	operationsinstrumen-
tarier	 för	 att	 ta	 fram	 en	 enkel	 operationsmetod	 som	 lätt	
skall	 kunna	 användas	 av	 även	mindre	 specialiserade	or-
topeder	världen	över.	Studierna	har	fallit	väl	ut	och	under	
sommaren	2010	startar	vi	en	längre	preklinisk	studie	för	att	
därefter	kunna	gå	in	i	klinisk	fas.

Ett	flertal	samarbeten	har	etablerats	under	2009.	Ett	dedik-
erat	och	mycket	aktivt	gäng	med	blandade	representanter	
från	den	industriella	samt	den	akademiska	världen	har	vi-
sat	stort	intresse	och	delaktighet	i	Episurf	Medicals	utveck-
ling.	Episurf	Medical	ser	fram	emot	ett	fortsatt	intressant,	
långvarit	samarbete	med	dessa	individer.

2010	kommer	att	bli	 ett	 intressant	och	aktivt	 år	 för	oss.	
Fem	 nya	 patentansökningar	 har	 hittills	 lämnats	 in	 under	
maj	2010.	Som	ovannämnt	ämnar	vi	påbörja	de	sista	prek-
liniska	studierna	för	att	därefter	fokusera	på	den	

kliniska	 fasen.	 En	 ny	 medarbetare,	 Karin	 Wermelin	 har	
rekryteras	 till	bolaget	 för	att	 fokusera	på	uppbyggnad	av	
ett	 medicintekniskt	 kvalitetsledningssystem	 ISO	 13485	 .	
Nya	spännande	samarbeten	är	under	diskussion.	Vidare	
har	storskalig	tillverkning	av	implantatet	utretts	under	våren	
2010.		Ett	omfattande	efterföljande	analysarbete	pågår	för	
närvarande.
							

				
					Nina	Bake
					VD

VD har ordet



Episurf	Medical	AB	fd.	Diamorph	Medtech	AB	är	ett	dotterbolag	till	Diamorph	AB.	Episurf	Medical	bolagiserades	i	januari	
2009.	Under	2007-2008	bedrevs	teknisk	utveckling	samt	projektledning	i	form	av	ett	internt	projekt	på	Diamorph	AB.	

Sedan	projektstart	har	man	fokuserat	på	sin	första	produkt,	implantat	med	tillhörande	operationsinstrumentarier	för	att	
laga	broskskador	i	knäleden.

Under	våren	2009	genomfördes	en	första	preklinisk	pilotstudie	i	en	miljö	snarlik	människans	knä.	Egentillverkade	implan-
tat	implanterades	med	egendesignade	instrumentarier.	Under	sommaren	2009	ändrade	bolaget	sin	strategiska	inriktning	
från	att	i	huvudsak	fokusera	på	att	utveckla	nya	material	för	den	specifika	applikationen	till	att	övergå	till	att	fokusera	på	
utformning	och	design	av	 implantat	samt	 tillhörande	operationsinstrumentarier.	Denna	 förändring	 i	strategi	skedde	då	
resultaten	från	den	första	pilotstudien	visade	på	hur	viktig	anpassning	av	implantatets	utformning	samt	precision	vid	insät-
tning	var	för	att	erhålla	ett	gott	kliniskt	resultat.

Under	vintern	2009-2010	påbörjades	därför	en	andra	pilotstudie	där	man	hade	tagit	hänsyn	till	ovanstående.		Instrumen-
tarier	samt	designen	av	implantaten	förändrades.	Vidare	har	även	möjligheter	till	att	ta	fram	ett	system	för	att	skräddarsy	
implantat	samt	operationsinstrumentarier	efter	varje	patients	unika	anatomi	undersökts.

Episurf	Medical	verkar	för	att	erbjuda	människor	med	smärtsamma	ledskador	ett	längre,	aktivare	samt	friskare	liv	genom	
att	tillgängliggöra	effektiva,	minimalt	invasiva	samt	skräddarsydda	behandlingsalternativ.

Episurf	Medical	utvecklar	 implantat	och	kirurgiska	 instrument	för	behandling	av	 lokala	broskskador	 i	människors	 leder.	
Episurf	Medicals	primära	fokus	är	knäleden.	Episurf	Medicals	implantat	är	små,	tunna	och	anpassade	för	att	ersätta	varje	
individs	unika	skada.	Episurf	Medicals	system	inkluderar	implantat	samt	operationsinstrumentarier	som	utvecklas	enligt	
följande	kriterier:

•	 systemet	skall	tillåta	en	minimalt	invasiv	kirurgi
•	 systemet	skall	möjliggöra	en	perfekt	anpassning	av	implantat	till	skadat	område
•	 systemet	skall	möjliggöra	en	enkel	dagkirurgisk	samt	felfritt	kirurgiskt	ingrepp

Befintligt	koncept	kommer	även	att	kunna	tillämpas	på	andra	leder	såsom,	axlar,	tår	och	eventuellt	även	höftled.

Episurf	Medicals	implantat	gör	det	möjligt	att	reparera	broskdefekter	i	ett	tidigare	skede	än	vad	som	idag	är	möjligt	samt	
ge	ökade	möjligheter	 att	minska	utbredning/uppkomst	 av	degenerativa	 ledssjukdommar	 så	 som	artros.	Begynnande	
broskdefekter	är	för	ortopeder	ett	frekvent	och	utmanande	problem,	då	det	råder	brist	på	adekvata	behandlingsalternativ.	
Den	vanligaste	och	mest	erkända	behandlingsmetoden	i	dag	är	att	man	ersätter	knät	med	en	hel-	eller	halvprotes.	Normalt	
genomförs	en	sådan	operation	först	då	skadan	har	utvecklats	till	en	mer	utbredd	förslitning	i	leden	efter	flera	års	lidande.	
En	knäprotes	livslängd	är	mellan	10-15	år.	Episurf	Medicals	implantatsystem	vänder	sig	mot	en	yngre	patientgrupp	som	
idag	får	utstå	många	år	av	smärta	samt	nedsatt	rörlighet	i	väntan	på	en	knäprotes.	Dessa	patienter	är	mellan	35-65	år,	för	
unga	och	aktiva	för	en	knäprotes	men	för	gamla	för	en	lyckad	biologisk	behandling.	

Episurf Medical AB
Bakgrund

Verksamhet



Smärta	i	knät	som	beror	på	broskskador	är	en	av	de	vanligaste	källorna	till	kronisk	ledvärk.	Smärta,	svullnad	och	låsning	
påverkar	berörda	individers	förmåga	att	röra	sig,	arbeta,	delta	i	sport,	samt	att	utföra	dagliga	sysslor.	Många	av	dessa	
knärelaterade	symptom	beror	på	att	brosket	i	knät	skadats.	Brosket	i	knät	kan	skadas	till	exempel	genom	utövande	av	
sport,	yttre	våld,	traumatiska	skador,	skador	från	arbete	eller	genom	dagligt	slitage.	Först,	slits	små	bitar	av	brosk	bort	
från	ledytan.	I	ett	hälsosamt	tillstånd	är	broskytan	i	en	led	helt	slät.	En	ond	cirkel	börjar:	Slitet	brosk	medför	att	ytterligare	
brosk	slits	bort.	Fritt	söndertrasat	brosk	i	en	led	kan	i	sin	tur	orsaka	inflammation	i	leden,	vilket	kan	leda	till	en	degenerativ	
ledsjukdom	(artros).	Brosket	saknar	en	naturlig	förmåga	att	läka	och	om	dessa	skador	inte	behandlas	kan	de	utvecklas	
till	ett	mer	allvarligt	tillstånd,	såsom	artros	dvs.	generell	förslitning	av	knäleden.

Idag	finns	det	ingen	behandling	som	kan	bota	artros,	men	symptomen	kan	underlättas	genom	ett	flertal	olika	behan-
dlingsmetoder;	 injektion	 i	 led	med	 lubricerande	medel,	 anti-inflammatoriska	preparat,	mikrofrakturering	 av	 led	 samt	
brosktransplantationer.	I	huvudsak	reducerar	dessa	behandlingsmetoder	smärtan	under	en	begränsad	period.	

Försök	att	återskapa/regenerera	brosk	utförs	vid	ett	flertal	kliniker	världen	över.	Tekniken	kallas	Autologous	chondrocyte	
implantation	(ACI)	och	allografter.	Dessa	behandlingsmetoder	har	sina	nackdelar:	de	är	starkt	begränsade	i	sin	använd-
barhet	(patientens	ålder,	utbredning	av	skada	samt	lokalisering	av	skada)	och	är	även	förknippade	med	höga	kostnader	
samt	är	kirurgiskt	tekniskt	svåra	att	utföra.	Den	tidigare	nämnda	metoden	mikrofrakurering	är	den	mest	vanligt	förekom-
mande	behandlingsmetoden	för	mindre	skador	 i	knäleden.	Mikrofrakturering	 fungerar	bäst	på	personer	under	40	år	
samt	har	en	begränsad	tidsmässig	effekt.	I	flertalet	av	fallen	används	denna	metod	i	brist	på	bättre	behandlingsalter-
nativ.	Den	hittills	mest	framgångsrika	behandlingsmetoden	vad	gällande	förslitningsskador	i	knäleden	är	ersättning	av	
knäleden	med	en	hel-	eller	halvprotes.	Då	detta	är	en	komplicerad,	kostsam	metod	samt	att	protesens	livslängd	i	sig	är	
begränsad	är	man	ovilliga	att	rekommendera	denna	behandling	till	patienter	under	60	år.

Dagens	ortopeder	behöver	därför	en	alternativ	behandlingsstrategi	för	patienter	som	är	för	unga	och	aktiva	för	en	knä-
protes	men	för	gamla	för	att		de	biologiska	behandlingsalternativen	skall	ha	effekt.

ARTROS
Det	uppskattas	att	ca	12	procent	av	den	amerikanska	befolkningen	över	25	års	ålder	har	artros	(ca	21	miljoner	ameri-
kaner).	Cirka	6	procent	av	befolkningen	över	30	år	har	detta	specifikt	i	knät	(ca	10	miljoner).	Mer	än	300	000	knän	ersätts	
varje	år	i	USA	av	en	knäprotes.	Det	kan	utifrån	dessa	data	antagas	att	det	finns	en	stor	mörkerzon	av	patienter	i	behov	
av	alternativa	behandlingsmetoder.	

Artrossjukdomens	förekomst	ökar	med	ökande	ålder.	Även	då	sjukdomen	är	vanligast	förekommande	i	den	äldre	delen	
av	befolkningen,	utvecklas	den	även	av	den	yngre	generationen,	vanligtvis	som	en	följd	av	en	traumatisk	skada	(ca	3	
miljoner	amerikaner	skadar	sina	knän	varje	år).	Allteftersom	populationerna	i	västvärlden	åldras,	kommer	antalet	män-
niskor	med	artrosbesvär	att	öka.	Vid	år	2030	beräknas	cirka	72	miljoner	amerikanare	ha	passerat	sin	65	års	dag	och	
kommer	då	att	vara	i	riskzonen	för	att	utveckla	artros.

LOKAL	REpARATION	AV	BROSKSKADOR
1995	genomfördes	cirka	380	000	procedurer	i	USA	för	att	reparera	mindre	fragment	av	brosk	i	en	knäled.	Antalet	är		
troligen	högre	idag	då	ett	internationellt	intresse	för	dessa	skador	har	vuxit	sig	allt	större.	En	teknik	som	kan	visa	sig	vara	
bättre	än	till	exempel	befintlig	mikrofrakturering	för	att	reparera	begränsade	broskskador	uppskattas	ha	en	potentiell	
marknad	på	ca		980	miljoner	amerikanska	dollar	enbart	baserad	på	den	amerikanska	marknaden.	Nya	brosktransplan-
tationsteknologier	beräknades	2006	att	användas	i	ca	30	000	operationer	och	vid	2009	i	ca	45	000	operationer.	

Broskskador i knäleden

Potentiell marknad



Styrelsen	 för	 Episurf	 Medical	 AB,	 556767-0541	 får	
härmed	avge	årsredovisning	för	2008-10-06	-	2009-12-
31,	bolagets	1:a	räkenskapsår.

Episurf	 Medical	 är	 ett	 medicintekniskt	 företag	 som	
utvecklar,	tillverkar	och	marknadsför	 innovativa	 lösningar	
för	behandling	av	tidig	artros	och	fokala	ledskador.		Epi-
surfs	 primära	 fokus	 är	 knäleden.	 Episurf	 Medical	 är	 ett	
dotterbolag	till	Diamorph	AB.	Episurf	Medical	befinner	sig	
i	preklinisk	fas.

Företaget	har	under	första	halvan	av	2009	främst	koncen-
trerat	sin	interna	forskning	kring	framtagandet	av	ett	nytt	
homogent	material	för	reparation	av	broskskador	i	 leder.	
Materialet	 har	 testats	 i	 två	 omgångar	 i	 två	 oberoende	
prekliniska	pilotstudier	där	man	bland	annat	har	studer-
at	materialets	 förmåga	 till	 inväxt	 i	 kringliggande	vävnad.	
Resultaten	från	första	piloten	ansågs	vara	positiva,	vissa	
förändringar	i	materialval	samt	design	gjordes	och	för	när-
varande	analyseras	resultaten	från	en	andra	studie.	

pågående	 utveckling	 koncentreras	 kring	 detaljerad	 ut-
formning	av	implantatets	design	samt	insättningsmetodik	
för	 god	 anatomisk	passform	 samt	möjliggörande	 av	 ett	
enkelt	operationsförfarande.	

•	 Episurf	Medical	startades	i	mars		2009,	
då	under	namnet	Diamorph	Medtech	

•	 Nina	Bake	utnämndes	till	VD	för	Epi-
surf	Medical		under	maj	2009

•	 Två	 pilotstudier	 för	 undersökning	 av	
implantatets	 prestanda	 i	 en	 levande	
led	 har	 genomförts,	 resultaten	 lever	
upp	till	uppställda	förväntningar.	

•	 Två	prototyper	samt	två	uppsättning-
ar	operationsinstrument	har	tillverkats	
samt	testats

•	 En	 ny	 patentansökan	 har	 skickats	 in	
vad	gällande	ett	nytt	unikt	material

•	 Möjligheterna	för	individuell	framställn-
ing	av	 implantat	samt	 tillhörande	op-
erationsinstrument	har	undersökts

Allmänt om verksamheten

Företagets verksamhet inom fors-
kning och utveckling

Väsentlliga händelser under räken-
skapsåret

Förvaltningsberättelse



•	 Vid	en	extra	bolagsstämma	den	22	feb	
2010	 beslutades	 det	 om	 att	 ett	 kon-
vertibelt	lån	på	4	miljoner	kr	från	mod-
erbolaget	Diamorph	AB	skulle	upptas	i	
Episurf	Medical	för	att	finansiera	kom-
mande	aktiviteter.	Det	konvertibla	lånet	
på	4	miljoner	har	lösts	in	mot	aktier	på	
en	värdering	på	5	kr/aktie.

•	 Episurf	 Medical	 byter	 namn	 från	 tidi-
gare	 Diamorph	 Medtech	 till	 Episurf	
Medical	AB

•	 Fem	nya	patentansökningar	avseende	
utformning	 av	 implantat	 samt	 opera-
tionsinstrumentarier	samt	tillverknings-
metoder	har	lämnats	in.

Bolagets	 planerade	 utvecklingsaktiviteter	 vad	 gällande	
teknisk	 utveckling	 av	 instrumentarier,	 genomförande	 av	
större	preklinisk	studie	samt	upprättande	av	kvalitetssys-
tem	och	 tillverkning	 innebär	ökade	kostnader	 för	bolaget	
varför	Episurf	Medicals	behov	av	rörelsekapital	kommer	att	
öka.	Episurf	Medical	kommer	att	behöva	anskaffa	ytterlig-
are	kapital.	

Vidare	 planeras	 en	 längre	 preklinisk	 studie	 för	 verifiering	
av	bolagets	 första	produkts	prestanda	och	säkerhet	 i	 en	
modell	snarlik	människans	knä.	Studien	planeras	att	 löpa	
under	ett	års	tid	med	efterföljande	analysarbete.	Risker	så	
som	oväntade	komplikationer	och	att	resultaten	inte	är	till-
fredsställande	kan	tänkas	ses.

Då	bolaget	redan	har	genomfört	två	pilotstudier	på	samma	
försöksmodell	med	samma	teamuppsättning	som	planer-
as	för	den	längre	studien	bedömer	bolaget	att	det	finns	en	
god	datagrund	för	att	starta	en	längre	studie	för	verifiering	
av	de	resultat	som	erhållits	från	pilotstudierna.	

Bolaget	består	för	närvarande	av	en	anställd	den	verkstäl-
lande	direktören.	Det	kan	ses	som	en	risk	för	bolagets	op-
erativa	 verksamhet	om	denne	av	någon	anledning	skulle	
behöva	 lämna	 bolaget	 är	 sannolikheten	 stor	 att	 bolaget	
mister	tid	samt	kritisk	kunskap	och	upparbetat	nätverk.

Bolaget	har	 för	2010	bestämt	att	all	data	som	genereras	
och	dokumenteras	skall	av	anställda	i	bolaget	lagras	på	en	
externt,	säkert	placerad	server,	vidare	planeras	nyrekryter-
ing	av	personal	för	förstärkning	av	antalet	anställda.	

RiskerVäsentliga händelser efter räken-
skapsårets utgång



 

 

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat-
  och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

Dispositioner



Resultaträkning



Balansräkning



Ställda säkerheter och ansvars-
förbindelser
Ställda säkerheter

2009-12-31

Ställda panter och säkerheter Inga

Ansvarsförbindelser

Ansvarsförbindelser Inga

Balansräkning forts.



Redovisningsprinciper och boksluts 
-kommentarer
 Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnäm-
ndens allmänna råd.

Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat 
anges nedan.

Fordringar
Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning.

Immateriella tillgångar
Balanserade utvecklingskostnader
Utgifter för utvecklingsarbeten som anses vara av väsentligt värde för företaget under kom-
mande år aktiveras i balansräkningen som Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten. Des-
sa tillgångar skrivs av linjärt över 5 år från kommersialisering.

Patent
Kostnader avseende patent och varumärken aktiveras i balansräkningen separat som
Patent.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat 
restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknande livslängd.                                                                                              

Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under 
året förvärvade och avyttrade tillgångar.



Noter
Belopp	i	kr	om	inget	annat	anges.

Not 1  Arvode och kostnadsersättning till revisorer
2008-10-06-
2009-12-31

Ernst & Young AB
Revisionsarvode 10 000

Summa 10 000

Not 2   Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
2008-10-06-
2009-12-31

Män -
Kvinnor 1

Totalt 1

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2008-10-06-
2009-12-31

Styrelse och VD 149 906
Övriga anställda 67 800

Summa 217 706
Sociala kostnader 76 191
(varav pensionskostnader) 15 942

Av företagets pensionskostnader avser 15942 kr gruppen företagets ledning 1 personer.



Not 3  Avskrivningar av materiella och immateriella  
anläggningstillgångar

2008-10-06-
2009-12-31

Immateriella anläggningstillgångar 3 961

Summa 3 961

Not 4  Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
2009-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Årets aktiveringar 690 691

690 691
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

-

Redovisat värde vid årets slut 690 691

Not 5  Patent
2009-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Nyanskaffningar 33 019

33 019
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Årets avskrivning enligt plan -3 961

-3 961

Redovisat värde vid årets slut 29 058

Noter forts.
Belopp	i	kr	om	inget	annat	anges.



Not 6  Eget kapital
Aktie- Fritt eget

kapital kapital

Inbetalt under året 100 000
Aktieägartillskott, erhållna 1 200 000
Årets resultat -540 241

Vid årets slut 100 000 659 759

Noter forts.
Belopp	i	kr	om	inget	annat	anges.

Ovillkorlig aktieägartilskott uppgår till 1 200 000 kr



Styrelse
Saeid	Esmaeilzadeh	Ordförande
Saeid	Esmaeilzadeh	är	professor	i	materialkemi	vid	Stockholms	Universitet.	Han	disputerade	vid	
samma	universitet	år	2000	och	år	2002	utsågs	Saeid	till	Sveriges	yngsta	docent.	Han	har	mottagit	
ett	stort	antal	priser	och	utmärkelser	för	sin	forskning	och	insatser	som	entreprenör.	Saeid	är	också	
en	serieentreprenör	som	medverkat	i	byggandet	av	ett	flertal	forskningsbaserade	företag.

Björn	Varnestig	Ledamot
Björn	har	en	doktorsexamen	i	fysik	och	är	en	tidigare	VD	för	Innovationsbron	i	Stockholm.	Björn	
arbetar	för	närvarande	som	en	oberoende	konsult.	Hans	spetskompetens	är	främst	på	den	mark-
nadsmässiga	och	den	finansiella	sidan,	där	han	har	tidigare	erfarenhet	från	ett	antal	forskningsin-
tensiva	företag.
.

Leif	Ryd	Ledamot
professor	Leif	Ryd,	är	ortopedisk	kirurg	och	professor	i	ortopedi	vid	Karolinska	Universitetssjukhu-
set	/	Huddinge.	professor	Ryds	viktigaste	kliniska	expertis	omfattar	degenerativa	ledsjukdommar	
i	höft	och	knä	samt	traumatiska	skador	i	knä.	Hans	främsta	forskningsintresse	omfattar	fixering	av	
implantat/proteser	i	leder		med	särskillt	fokus	på	knäet.	professor	Ryd	fungerar	som	projektledare	
och	samordnare	för	prekliniska	och	kliniska	prövningar	och	stöder	projektet	med	sin	erfarenhet,	
kunskap	och	obotliga	entusiasm.	.



Underskrifter
Stockholm 2010-06-07



 

Revisionsberättelse 

Till årsstämman i Episurf Medical AB 
Org.nr 556767-0541 

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning i Episurf Medical AB för räkenskapsåret 2008-10-06 - 2009-12-31. Det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att års-
redovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om års-
redovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. 
 
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört 
revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller 
väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan 
information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och 
styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla 
uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt 
att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om 
ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma 
om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även 
granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med 
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig 
grund för våra uttalanden nedan. 
 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av 
bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar.  
 
Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
 
Stockholm den 7 juni 2010 
 
Ernst & Young AB 
 
 
 
Jens Noaksson 
Auktoriserad revisor 

  

 


