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Andra kvartalet,
1 oktober – 31 december 2017

Perioden
1 juli – 31 december 2017

•

Nettoomsättning 2 009 KSEK (363)

•

Nettoomsättning 2 602 KSEK (1 274)

•

Rörelsens kostnader 6 964 KSEK (2 751)

•

Rörelsens kostnader 12 036 KSEK (4 307)

•

Resultat efter finansiella poster -3 742 KSEK (-1 682)

•

Resultat efter finansiella poster -6 658 KSEK (-2 084)

•

Resultat per aktie, före och efter utspädning, -0,77
SEK (-0,64)

•

Resultat per aktie, före och efter utspädning, -1,37
SEK (-0,93)

•

Periodens kassaflöde -4 550 KSEK (-1 780)

•

Periodens kassaflöde -7 462 KSEK (6 244)

Viktiga händelser under perioden
1 juli – 31 december 2017

Viktiga händelser efter
rapportperiodens slut

•

Leverans till FMV ordervärde 1 250 KSEK under
november - december.

•

Fortsatta delleveranser av SpaceCloudprodukter
till Satellogic, enligt plan.

•

Förvärv av 25 % av aktierna i Ekobot AB samt
en beställning om 3 900 KSEK för leveranser av
IVS produkter och integrationstjänster. Första
delleverans på 149 KSEK gjordes i december.

•

Leverans av ett utvecklingskit (ODE) till Nasas
Ames Research Center i Silicon Valley under
januari.

•

Produktion av första volymserie av IVS-70.

•

Fortsatt fokus på pilotprojekt med IVS70 för industriell robotik, automation och
automatiserad AI driven kvalitetsavsyning.

•

Första skarpa tester genomförs av Ekobot.

•

Kraftigt ökad marknadsexponering under
2018 med deltagande i flertalet mässor och
konferenser inom alla affärsområden.

•

Perfect View kompletteras med validering
av gränssnitt till industrirobotar från KUKA.
Projektet avslutas i februari och övergår i
kommersialieringsfas av resultaten.

•

INPROC projektet slutrapporteras till
Rymdstyrelsen.

•

Förstärkt marknadsnärvaro inom rymdområdet i
USA genom befintlig distributör Troxel Aerospace.

•

Inom ramen för pågående projekt för
Rymdstyrelsen, ”INPROC”, har produktion
genomförts av den nya SpaceCloudplattformen
anpassad för små satelliter.

•

Flertalet pilotprojekt har genomförts inom ramen
för pågående VINNOVA projektet ”Perfect View”.

•

Unibap deltar i tre forskningsprojekt ledda av
Swerea - Swedish research group of industrial
renewable and sustainable growth inom RISE
gruppen.

•

Vinnare av entreprenörstävlingen Subcontractor
Jumpstart - en årlig entreprenörstävling för
bolag i startup- och tillväxtfas - initierad av Elmia
Subcontractor och Teknikföretagen.

•

Vid ordinarie årsstämma den 20 oktober fick
styrelsen förstärkning med Hans Enocson som
ny styrelseordförande och Ingrid Engström till ny
styrelseledamot.

•

Kontoret i Västerås flyttade i december till nya
större lokaler med eget robotiklaboratorium.
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VD har ordet
Ett intensivt halvår har passerat med högt utvecklings
tempo. Vi har gjort stora framsteg med våra algoritmer
för artificiell intelligens och pilottester av intelligenta
automationslösningar som öppnar för kommersiella
genombrott. Vinsten av ”Subcontractor Jumpstart” vid
underleverantörsmässan på Elmia var mycket glädjande
för våra medarbetare. I sin motivering uppmärksammade
juryn bland annat vår tekniska höjd och teamets
kompetens. Våra rapporter visar en positiv utveckling
enligt plan och en stabil produkt- och teknikmognad.
Automatiserad, ekologisk odling är en snabbväxande
marknad. Kommunikationsmöjligheterna är ofta
begränsade på odlingsfälten vilket försvårar användning
av molnbaserade tjänster - det krävs lokalt distribuerad
artificiell intelligens för att garantera funktionaliteten.
Unibaps intelligenta och seende produkter i IVSfamiljen erbjuder kombinationen av lokal intelligens
och tillförlitlig design för dessa tillämpningar. Dessutom
finns möjligheten till interaktion med molntjänster om
det finns tillgång till stabil kommunikation. I mitten
på december nådde vi kontraktsavslut med ekoodlingsföretaget Ekobot AB om en beställning på 3,9
miljoner kronor samt en investering av Unibap på 1,25
miljoner. Ekobot startade i högsta fart och genomförde
redan under januari skarpa tester av autonom
robotnavigering med hjälp av Unibaps IVS-produkter.
Under december levererades ett anpassat forskningsoch provsystem till Försvarets materielverk (FMV)
med utgångspunkt i våra produkter inom IVS
och SpaceCloud-plattform - ytterligare en tydlig
indikation på intresset och behovet av smarta och
säkerhetskritiska tillämpningar.
Vi har även fortsatt ta mindre men viktiga beställningar
av AI-lösningar för rymden inom SpaceCloud-familjen.
Den största kvalitetsstämpeln utgör en leverans av ett
utvecklingskit (ODE) till Nasas Ames Research Center i
Silicon Valley under januari.
Vi har fortsatt med delleveranser och fakturering
enligt plan till rymdkunden Satellogic inom den
följdbeställning som kommunicerades i oktober 2017.
Nya siffror från Association for Advancing
Automation (A3) visar att den nordamerikanska
automationsmarknaden slog nya rekord under år
2017. Under de 9 första månaderna ökade segmentet
maskinseende med 14 procent och robotik med 10
procent, varav marknaden utanför bilindustrin växte
med 20 procent. Segmentet ”motion control” ökade
med 10 procent. Detta är inte förvånande givet den
starka automations- och AI-trend som är tydlig i många
branscher, inklusive inom den heta rymdmarknaden.
Konferensen Space 2.0 i Silicon Valley som genomförs
i april 2018 lyfter särskilt fram maskinlärning med
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nyckeltalare från bland andra JPL, Boeing, Amazon och
Raytheon. Unibap deltar via vår amerikanska distributör
Troxel Aerospace Industries, Inc.
Under 2018 ökar vi marknadsexponeringen kraftigt med
deltagande i ett dussintal mässor och konferenser inom
våra affärsområden.
Inom ramen för ett pågående projekt för Rymdstyrelsen,
”INPROC”, har vi startat produktionen av en ny
SpaceCloud-plattform som är anpassad för små
satelliter. Plattformen kommer att testas under första
kvartalet 2018 innan projektet avslutas och produkten
kommersialiseras med förväntad lansering innan
sommaren 2018. Plattformen bygger på liknande
arktiektur som de produkter som tidigare har levererats
till USAF, FMV och NASA, och möjliggör intelligent
databearbetning ombord på rymdfarkoster.
För att möta personalökning och växande behov
av lokaler för pilotprojekt och demonstratorer har
verksamheten i Västerås flyttat till större lokaler. Där har
vi byggt upp ett eget robotiklaboratorium för att kunna
genomföra snabba valideringar av kundförfrågningar.
Antalet kundförfrågningar och offerter har ökat
under perioden, bland annat som ett resultat av det
lyckade projektet Perfect View. Projektet avslutas
i mitten på februari och har uppvisat målbilden för
programmeringsfria monteringstillämpningar via vår
nyutvecklade insticksmodul till Solid Works och styrning
av industrirobotar från ABB, Universal Robots och
Yaskawa. Synnerligen goda resultat har även visats från
vår utveckling av modellfri djupinlärning (deep learning)
för automatiserad kvalitetsavsyning inom industrin.
Sammantaget har Unibap nu säkerställt de ingående
delarna för kommersialisering inom våra tre affärs
områden. Vi ser fram emot vårsolen med fortsatt
marknads- och produktutveckling.
Uppsala i februari 2018
Fredrik Bruhn, VD
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Unibaps verksamhet
Affärsidé
Unibap erbjuder tåliga, inbyggda, intelligenta
maskinseendesystem som möjliggör flexibel och
effektiv användning av robotar. Unibaps system IVS-70
ger robotar 3D-seende och mänskliga förmågor som
till exempel kan hjälpa dem att lokalisera objekt utan
kostnadsdrivande programmering.
Intelligensen ligger inbäddad i IVS-70-plattformen
och erbjuder därför enklare installation och drift inom
många olika områden. Den inbäddade intelligensen gör
det även möjligt att använda systemet i utomhusmiljöer
eller fabriker med dålig kommunikationsinfrastruktur
för koppling till molntjänster.

Vision
Unibap är ett svenskt mjuk- och hårdvarubolag som är
världsledande inom utveckling av intelligent automation
för den smarta industrin. Med sina revolutionerande
lösningar stärker Unibap förmågan hos industriella
robotar och förvandlar dem från förprogrammerade
maskiner till seende och intelligenta enheter.

Marknad
Utifrån den strategiska planen att dela
grundplattformen inom områden med överlappande
kravbilder, har bolaget valt att fokusera på tre
huvudaffärsområden:
•

Intelligent automation

•

Automatiserad kvalitetssäkring

•

Rymd och övervakning

Affärsmodell
Unibap har framförallt en produktdriven affärsmodell
med produktfamiljen Intelligent Vision System – IVS.
Ambitionen är att erbjuda produkten på flera sätt inom
de tre huvudaffärsområdena, dels som produkt till
slutkund men även som en servicebaserad lösning för
automatiserad, industriell kvalitetssäkring. Unibaps
SpaceCloud-lösningar för rymdtillämpningar erbjuder
även intelligent dataanalys mot olika typer av sensorer.
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Finansiell utveckling andra kvartalet
1 oktober – 31 december 2017
Rörelsens intäkter

Kassaflöde och finansiell ställning

Nettoomsättning för perioden oktober – december
uppgick till 2 009 KSEK jämfört med 363 KSEK
motsvarande period föregående år. Unibap har, förutom
fortsatt fokusering på produktutveckling och förädling
av befintliga produkter, även haft produktförsäljning i
kombination med integrationsstöd varför omsättningen
ökat jämfört med motsvarande period föregående år.

Under andra kvartalet var kassaflödet från den
löpande verksamheten -2 447 KSEK (-1 516), från
investeringsverksamheten -2 018 (-264) samt från
finansieringsverksamheten -86 (0). Periodens totala
kassaflöde var – 4 550 (-1 780). Likvida medel uppgick
vid periodens slut till 28 286 KSEK (9 018).

Aktiverat arbete för egen räkning avser investering i
produktutveckling med 487 KSEK (264).

Investeringar

Övriga intäkter om 764 KSEK (471) avser ersättning för
arbete i innovationsprojekt där Unibap står för del av
kostnaden.

Under perioden har Unibap investerat 1 250 KSEK (0)
i finansiella anläggningstillgångar, 281 KSEK (0) i
materiella anläggningstillgångar och 487 KSEK (264) i
produktutveckling.

Rörelsens kostnader

Resultat per aktie

Rörelsens kostnader uppgick till 6 964 KSEK, jämfört
med 2 751 KSEK motsvarande period föregående
år, varav övriga externa kostnader 4 003 (2 007),
personalkostnader 2 915 (710), avskrivningar 15
(32) samt övriga rörelsekostnader 31 (2). De ökade
kostnaderna är i huvudsak hänförliga till att antalet
resurser ökat med såväl anställd personal som externa
konsulter.

Resultat per aktie var för perioden -0,77 SEK (-0,64).
Beräkning av genomsnittligt antal aktier har justerats
för genomförd split med förhållandet 37:1 avseende
antal aktier i samtliga jämförelseperioder.

Resultat
Rörelseresultatet uppgick till -3 705 KSEK jämfört
med -1 653 KSEK för motsvarande period föregående
år. Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 742
KSEK jämfört med -1 682 KSEK för motsvarande period
föregående år. Finansnetto för perioden uppgick till -37
KSEK (-29).
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Finansiell utveckling perioden
1 juli – 31 december 2017
Rörelsens intäkter

Skatt

Nettoomsättning för perioden juli – december uppgick
till 2 602 KSEK jämfört med 1 274 KSEK motsvarande
period föregående år. Unibap har, förutom fortsatt
fokusering på produktutveckling och förädling av
befintliga produkter, även haft produktförsäljning i
kombination med integrationsstöd varför omsättningen
ökat jämfört med motsvarande period föregående år.

Unibap hade vid föregående räkenskapsårs utgång
2017-06-30 ett upparbetat skattemässigt underskott
om 7 053 KSEK, vilket inte har aktiverats.

Aktiverat arbete för egen räkning avser investering i
produktutveckling med 1 476 KSEK (533).
Övriga intäkter om 1 364 KSEK (473) avser ersättning
för arbete i innovationsprojekt där Unibap står för del av
kostnaden.

Rörelsens kostnader
Rörelsens kostnader uppgick till 12 036 KSEK, jämfört
med 4 307 KSEK motsvarande period föregående
år, varav övriga externa kostnader 7 132 (3 194),
personalkostnader 4 781 (1 059), avskrivningar 28
(50) samt övriga rörelsekostnader 95 (3). De ökade
kostnaderna är i huvudsak hänförliga till att antalet
resurser ökat med framförallt anställd personal, från 5
till 13, men även genom externa konsulter.

Resultat

Kassaflöde och finansiell ställning
Under perioden var kassaflödet från den löpande
verksamheten -4 369 KSEK (-2 488), från
investeringsverksamheten -3 007 (-533) samt från
finansieringsverksamheten -86 (9 265). Periodens totala
kassaflöde var – 7 462 (6 244). Likvida medel uppgick vid
periodens slut till 28 286 KSEK (9 018).

Investeringar
Under perioden har Unibap investerat 1 250 KSEK
(0) i finansiella anläggningstillgångar, 281 KSEK (0) i
materiella anläggningstillgångar och 1 476 KSEK (533) i
produktutveckling.

Resultat per aktie
Resultat per aktie var för perioden -1,37 SEK (-0,93).
Beräkning av genomsnittligt antal aktier har justerats
för genomförd split med förhållandet 37:1 avseende
antal aktier i samtliga jämförelseperioder.

Rörelseresultatet uppgick till -6 594 KSEK jämfört
med -2 027 KSEK för motsvarande period föregående
år. Resultat efter finansiella poster uppgick till -6 658
KSEK jämfört med -2 084 KSEK för motsvarande period
föregående år. Finansnetto för perioden uppgick till -65
KSEK (-57).

Unibap AB (publ) · Delårsrapport 2017/2018 · kvartal 2

6

Resultaträkning
2017-10-01
- 2017-12-31

2016-10-01
- 2016-12-31

2017-07-01
- 2017-12-31

2016-07-01
- 2016-12-31

2016-07-01
- 2017-06-30

2 009

363

2 602

1 274

3 658

Aktiverat arbete för egen räkning

487

264

1 476

533

2 324

Övriga rörelseintäkter

764

471

1 364

473

1 147

3 260

1 098

5 443

2 280

7 129

Övriga externa kostnader

-4 003

-2 007

-7 132

-3 194

-10 186

Personalkostnader

-2 915

-710

-4 781

-1 059

-3 640

Avskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar

-15

-32

-28

-50

-76

Övriga rörelsekostnader

-31

-2

-95

-3

-130

Summa rörelsekostnader

-6 964

-2 751

-12 036

-4 307

-14 032

Rörelseresultat

-3 705

-1 653

-6 594

-2 027

-6 903

0

0

0

0

0

Räntekostnader och liknande

-37

-29

-65

-57

-112

Summa resultat från
finansiella poster

-37

-29

-65

-57

-112

-3 742

-1 682

-6 658

-2 084

-7 016

Resultat per aktie före utspädning (SEK)

-0,77

-0,64

-1,37

-0,93

-1,98

Resultat per aktie efter utspädning (SEK)

-0,77

-0,64

-1,37

-0,93

-1,98

Ingående aktier

4 871 238

2 609 610

4 871 238

1 850 000

1 850 000

Utgående aktier

4 871 238

2 609 610

4 871 238

2 609 610

4 871 238

Genomsnittligt antal aktier

4 871 238

2 609 610

4 871 238

2 229 805

3 550 522

Belopp i KSEK
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

Summa rörelseintäkter

Rörelsens kostnader

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande

Periodens resultat

Antal aktier
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Balansräkning
Belopp i KSEK

2017-12-31

2016-12-31

2017-06-30

3 768

501

2 292

56

75

66

395

75

133

Finansiell anläggningstillgång

1 525

0

275

Summa anläggningstillgångar

5 745

651

2 766

922

618

638

2 402

718

2 295

Likvida medel

28 286

9 018

35 749

Summa omsättningstillgångar

31 611

10 354

38 682

Summa tillgångar

37 356

11 005

41 447

659

71

659

3 768

501

2 292

42 014

9 244

42 014

-10 381

-99

-1 890

Periodens förlust

-6 658

-2 084

-7 016

Summa eget kapital

29 402

7 634

36 060

Skulder till kreditinstitut

1 971

2 400

2 400

Summa långfristiga skulder

1 971

2 400

2 400

2 529

0

0

343

0

0

2 321

683

1 008

790

288

1 979

5 983

971

2 987

37 356

11 005

41 447

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Patent
Materiella anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Färdiga varor och handelsvaror
Kortfristiga fordringar

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Aktiekapital
Fond för utvecklingskostnader
Överkursfond
Balanserat resultat

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
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Förändring av eget kapital i sammandrag
2017-10-01
- 2017-12-31

2016-10-01
- 2016-12-31

2017-07-01
- 2017-12-31

2016-07-01
- 2016-12-31

2016-07-01
- 2017-06-30

Ingående eget kapital

33 143

50

36 060

453

453

Periodens resultat

-3 742

-1 681

-6 658

-2 084

-7 015

0

9 265

0

9 265

42 623

29 402

7 634

29 402

7 634

36 060

2017-10-01
- 2017-12-31

2016-10-01
- 2016-12-31

2017-07-01
- 2017-12-31

2016-07-01
- 2016-12-31

2016-07-01
- 2017-06-30

-3 726

-1 650

-6 630

-2 034

-6 939

1 279

134

2 261

-454

-36

-2 447

-1 516

-4 369

-2 488

-6 975

Investeringar av anläggningstillgångar

-2 018

-264

-3 007

-533

-2 673

Kassaflöde från
investeringsverksamhet

-2 018

-264

-3 007

-533

-2 673

-86

0

-86

0

0

Nyemission

0

0

0

9 265

45 593

Emissionsutgifter

0

0

0

0

-2 969

-86

0

-86

9 265

42 623

Periodens kassaflöde

-4 550

-1 780

-7 462

6 244

32 975

Likvida medel vid periodens början

32 836

10 798

35 749

2 774

2 774

Likvida medel vid periodens slut

28 286

9 018

28 286

9 018

35 749

2017-10-01
- 2017-12-31

2016-10-01
- 2016-12-31

2017-07-01
- 2017-12-31

2016-07-01
- 2016-12-31

2016-07-01
- 2017-06-30

2 009

363

2 602

1 274

3 658

-3 705

-1 653

-6 594

-2 027

-6 903

-0,77

-0,64

-1,37

-0,93

-1,98

6,04

2,93

6,04

2,93

7,40

-184%

-455%

-253%

-159%

-189%

79%

69%

79%

69%

87%

13

5

13

5
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Belopp i KSEK

Nyemission
Utgående eget kapital

Kassaflöde i sammandrag
Belopp i KSEK

Kassaflöde före förändring av
rörelsekapital
Förändring av rörelsekapital
Kassaflöde från löpande verksamheten
Investeringar

Finansiering
Amortering av långfristiga lån

Kassaflöde från
finansieringsverksamhet

Nyckeltal

Nettoomsättning, kSEK
Rörelseresultat, kSEK
Resultat per aktie, kr

Eget kapital per aktie, kr
Rörelsemarginal %
Soliditet %
Antal anställda, vid periodens slut
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Övriga upplysningar
Företagsinformation
Unibap AB (publ) organisationsnummer 556925-1134 med säte i Uppsala, Sverige.
Alla belopp är angivna i tusen svenska kronor, KSEK, om inget annat anges.

Närståendetransaktioner
Konsultuppdrag enligt avtal med marknadsmässig ersättning har under rapportperioden förekommit med
närstående företag. Avtalen med närstående konsulter, vilka avser samma personer och löpande tjänster som tidigare
redovisats, har under perioden förnyats men med kortare löptid. Inget nytt har tillkommit för övrigt när det gäller
närståendetransaktioner.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med BFNAR 2012:2 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående period.

Definitioner och nyckeltal
•

Nettoomsättning: Intäkter från sålda varor och utförda tjänster.

•

Rörelseresultat: Resultat före finansiella poster och skatt.

•

Genomsnittligt antal aktier: Det genomsnittliga antalet aktier i Unibap AB har beräknats utifrån en viktning
av antalet utestående aktier i Unibap AB efter varje genomförd nyemission gånger antal månader som
respektive antal aktier varit utestående. Det historiska antalet aktier har även justerats för genomförd split med
förhållandet 37:1, det vill säga för varje aktie har 37 aktier erhållits.

•

Resultat per aktie: Nettoresultat (periodens resultat) dividerat med genomsnittligt antal aktier.

•

Eget kapital per aktie: Eget kapital dividerat med antal aktier på balansdagen.

•

Rörelsemarginal %: Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning.

•

Soliditet %: Eget kapital i förhållande till balansomslutningen (totala tillgångar).

Datum för finansiell information
Delårsrapport juli 2017 – mars 2018...................... 23 maj 2018
Bokslutskommuniké juli 2017 – juni 2018............. 6 september 2018
Delårsrapport juli 2018 – september 2018............ 21 november 2018
Denna delårsrapport, liksom ytterligare information finns tillgänglig på Unibaps hemsida, www.unibap.com.
För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bruhn, VD · Tel 070-783 32 15 · E-post: vd@unibap.com
Unibap AB (publ) Svartbäcksgatan 5, 753 20 Uppsala

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser.
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Styrelsens underskrifter
Styrelsen och verkställande direktör försäkrar härmed att denna rapport ger en rättvisande
översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Uppsala den 15 februari 2018

Hans Enocson

Gunnar Bergstedt

Håkan Nytorp

Styrelsens ordförande

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Ingrid Engström

Fredrik Bruhn

Styrelseledamot

VD, Styrelseledamot
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Revisors granskningsrapport
Unibap AB, org.nr 556925-1134

Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapporten) för Unibap AB
per 31 december 2017 och den sexmånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören
som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att
uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.
Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig
granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra

förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk
granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en
betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on
Auditing och god revisionssed i övrigt har.
De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet
att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade
slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision
har.
Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att
delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.
Uppsala den 15 feb 2018
Ernst & Young AB

Björn Ohlsson
Auktoriserad revisor
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www.unibap.com · contact@unibap.com
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