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Diagramet illustrerar den årliga globala försäljningen av egna pro-
dukter för perioden 2016 - 2019 Q1-3.

Vill du deltaga i emissionen?

Köp teckningsrätter från och med 

2019-11-29 på Spotlight Stockmarket 

(www.spotlightstockmarket.com) 

eller

Teckna online via www.mangold.se

VD har ordet

Bästa ak� eägare och poten� ella investerare!

Jag skriver de� a Vd-ord med anledning av a�  European 
Ins� tute of Science AB (EURIS) avser a�  förstärka sin 
kassa med 4.27 MSEK genom emission av nya ak� er för 
a�  säkerställa pågående försäljningsexpansion och dri� . I 
sy� e a�  erbjuda en a� rak� v teckningskurs kommer de nya 
ak� erna a�  emi� eras � ll en kurs om 0.20 SEK motsvarande 
en raba�  om cirka 29 procent räknat på den genomsni� liga 
kursen (0.28) för innevarande verksamhetsår 2019. 
Bolaget, vars ak� er och teckningsrä� er handlas sedan 
2009 på ak� ehandelsplatsen Spotlight Stockmarket i 
Stockholm, befi nner sig sedan 2018 i en helt ny och 
spännande � llväx� as med den egna blodanalyspla�  ormen 
(TurboReader™) på den expanderande marknaden för 
veterinärdiagnos� k. I sy� e a�  bredda bolagets ägarbas 
från de nuvarande 1 400 ak� eägare välkomnar bolaget 
även nya investerare a�   genom förvärv av teckningsrä� er 
deltaga i nyemissionen och bli ak� eägare i bolaget.

Positiv trend och en god bruttomarginal
Det är med glädje jag kan konstatera a�  bolagets försäljning 
av egna produkter under perioden 2016 � ll 2019 Q1-
3 har ha�  en tydligt posi� v utveckling , vilket illustreras 
i diagramet nedan. Bolaget uppvisar for� arande e�  
nega� vt resultat på -2.09 MSEK (2019 Q1-3) e� ersom det 
befi nner sig i e�  uppbyggnadsskede. Bru� omarginalen 
har dock ökat från 30 % (2018 Q1-3) � ll 71 % (2019 Q1-
3), vilket förklaras av a�  försäljningen av egna produkter 
(blodtest) står för en växande andel av de totala intäkterna 
som uppgick � ll 0.30 MSEK (2019 Q1-3). E�  ökat fokus på 
försäljning och marknadsföring av våra egna produkter 
har resulterat i a�  antalet svenska djursjukhus som 
ru� nmässigt använder våra egna produkter under året 
har ökat från två � ll sex. Vi märker dessutom a�  det blir 
allt lä� are a�  a� rahera nya kunder i och med a�  vi nu har 
expanderat basen med svenska referenskunder. Utanför 
Sverige har våra distributörer under året ökat antalet 
djursjukhus som ru� nmässigt använder våra produkter 
från tre � ll fyra.

Det är min bestämda uppfa� ning a�  förutsä� ningarna för 
a�  bolaget skall uppnå lönsamhet är mycket gynnsamma. En 
bra parameter för a�  följa bolagets utveckling är det totala 
antalet sålda blodtest, totalt 3 630 stycken för perioden 
2019 Q1-3, vilket är en ökning med 71 % jämfört med de 
2 120 stycken som såldes under hela verksamhetsåret 
2018. Denna ökning berodde på ny� llkomna kunder samt 
a�  existerande kunder ökade sina beställningsvolymer. 
Min uppska� ning i dagsläget är a�  lönsamhet kan uppnås 
med en kundbas på motsvarande 50 svenska  djursjukhus 
samt cirka 100 000 sålda blodtest per år.
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Den 4-8 augus�  besökte vi AACC Clinical Chemistry mässan i Anaheim 
(USA) och etablerade nya aff ärskontakter som vi hoppas kommer leda � ll 
nya aff ärsmöjligheter under 2019-2020 för bolagets produkter

EURIS nya specialanpassade blodtest (hund-CRP, ka� -SAA och häst-SAA) 
för större analysmaskiner som fi nns på centrallaboratorier.

Veterinärdiagnostisk - en stor marknad
Flera kapitalstarka aktörer har påbörjat en konsolidering av 
den europeiska djursjukvårdsbranschen genom Evidensias 
(ägs sedan år 2014 av EQT AB), AniCuras (ägs sedan år 
2018 av den amerikanska livsmedelsjä� en Mars) och 
Ve� ris (ägs sedan år 2011 av norska investmentbolaget 
Braganza) etablering inom veterinärsjukvården. Den 
växande globala veterinärdiagnos� ska marknaden uppgick 
år 2013 � ll 2 900 MUSD varav hunddiagnos� k uppgick � ll 
879 MUSD (referens: MarketsandMarkets 2014, Veterinary 
Diagnos� cs Market). Tillväxten drivs av en ökad e� erfrågan 
som grundas i djurägarnas vilja a�  betala för en god 
sjukvård för sina husdjur. Enligt uppgi� er publicerade av 
en konkurrent och våra egna uppska� ningar gör Sveriges 
800 000 hundar varje år cirka 400 000 veterinärbesök 
(referens: Årsredovisning 2017 sida 16, LifeAssays AB). 
E� ersom omkring 10 % av besöken leder � ll a�  hund-CRP 
mäts uppgår det årliga antalet pa� entnära hund-CRP test 
i Sverige � ll 40 000 stycken. Med e�  slutpris � ll kund på 
ca 45 SEK per test uppska� ar vi den årliga svenska hund-
CRP marknaden � ll 1,8 MSEK. Vi uppska� ar den globala 
poten� alen � ll 8 miljoner pa� entnära hund-CRP test per 
år och en årlig global marknad på 360 MSEK. Utöver de� a 
antas våra övriga veterinära blodtest (ka� -HPT, ka� -SAA, 
häst-SAA, häst-ALB och häst-U-ALB) för TurboReader 
systemet expandera marknadspoten� alen.

Finansiering av bolagets uppbyggnad
Avslutningsvis vill jag tacka alla våra nuvarande ak� eägare 
för deras fi nansiella support som möjliggjort utvecklingen 
av bolaget och dess pågående försäljningsexpansion.

Vidare vill jag tacka Sveriges Ak� esparares Riksförbund 
och särskilt dess lokalavdelningar i Halmstad, Trelleborg, 
Karlskrona, Höganäs, Eslöv, Linköping, Svedala, 
Jönköping och Löddeköpinge för a�  ha bjudit in mig som 
föredragshållare under det gångna året 2019.

Jag tycker även a�  det är posi� vt a�  notera a�  enligt 
Finansinspek� onens insiderlista har huvudägarna och 
samtliga styrelseledamöter inklusive ordförande ökat si�  
innehav i bolaget under  åren 2018-2019 enligt följande: 
Kirs� n och Dario Kriz med familj 413 950 ak� er, Ulric 
Aspegrén 997 916 ak� er, Lars-Olof Hansson med 525 663 
ak� er och Arne Jakobsson 12 628 ak� er.

Slutligen vill jag välkomna nya investerare a�  deltaga i 
nyemissionen  genom förvärv av teckningsrä� er vilka 
handlas på Spotlight Stock Market i Stockholm (www.
spotlightstockmarket.com).

   Lund i november 2019

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

Våra produkters konkurrensfördelar
Flertalet djursjukhus och veterinär-prak� kmo� agningar 
håller på a�  uppdatera sina journalsystem vilket på sikt 
kommer a�  kräva a�  alla pa� entnära analysinstrument 
är uppkopplade mot nätverk (LIS). Vi arbetar med a�  
uppdatera vår programvara för a�  snabbt kunna erbjuda 
LIS i vårt blodanalysinstrument (TurboReader™) med 
avsikten a�  underlä� a försäljningsprocessen. E� ersom 
konkurrenterna LifeAssays AB (som dessutom aviserat 
a�  bolaget avser a�  lämna veterinärdiagnos� kområdet) 
och Eurolyzer Gmbh i dagläget inte erbjuder uppkoppling 
förväntas de� a ge TurboReader™ y� erligare en vik� g 
konkurrensfördel. TurboReader™-systemets nuvarande 
konkurrensfördelar är snabbhet, noggrannhet samt årliga 
kostnadsbesparingar på 30-40 % för kliniken.

Global expansion och blodtest för stor-volym lab 
För a�  expandera försäljningspoten� alen av bolagets 
blodtest håller EURIS på a�  konvertera blodtesten 
för TurboReader-instrumentet � ll blodtest för större 
analysmaskiner på centrallaboratorier (se bild nedan). Vi 
söker kon� nuerligt samarbeten med större etablerade 
partners och distributörer som vi hoppas kommer leda 
� ll nya globala aff ärsmöjligheter för bolagets produkter 
på den globala veterinärdiagnos� ska marknaden. Under 
två � llfällen år 2019 har vi ställt ut vårt TurboReader™ 
system i det globala NASDAQ (Stockholm) noterade 
diagnos� kbolaget Boule Diagnos� cs ABs monter på 
veterinärutställningar i Göteborg och Jönköping varvid vi 
erhöll en mycket posi� v återkoppling.
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Vik� g informa� on: Hänvisning � ll upprä� at memorandum med anledning av föreliggande 

erbjudande om teckning av ak� er i European Ins� tute of Science AB (publ). Föreliggande 

material är en introduk� on � ll European Ins� tute of Science AB och Erbjudandet om teckning 

av ak� er vilket off entliggjorts. De� a är ingen komple�  sammanfa� ning av det memorandum 

som upprä� ats med anledning av erbjudandet. Exempelvis innehåller denna introduk� on 

inte någon beskrivning av de risker som European Ins� tute of Science AB bedömer vara 

väsentliga a�  utvärdera i samband med en investering i Bolagets ak� er. Dessa risker och 

annan informa� on, vilken är betydelsefull för en komple�  utvärdering av erbjudandet och 

av en investering i European Ins� tute of Science AB, fi nns återgivna i memorandumet. Innan 

e�  investeringsbeslut tas, bör memorandumet studeras i detalj. Emissionsmemorandumet 

fi nns � llgängligt på European Ins� tute of Science ABs kontor samt hemsida www.euris.org.

Inbjudan Allmänheten och befi ntliga ak� eägare 
inbjudes � ll teckning av nya ak� er

Tecknings� d 29 nov - 13 dec 2019

Emissionskurs 0,20 kr per ak� e

Emissionsbelopp
Antal nya B-ak� er

4 270 000 kronor
21 350 000 stycken

Avstämningsdag 22 nov 2019 (sista dag för handel inklusive 
teckningsrä�  är 20 nov 2019)

 Företrädesrä� 1 gammal ak� e oavse�  serie ger rä�  a�  
teckna 1 ny ak� e av serie B

Handel med teck-
ningsrä� er

29 nov - 11 dec 2019

Bolagsvärde före 
emission

4 270 000 kr (baserat på emissionskurs)

Ak� ehandelsplats
Emissionsins� tut

Spotlight Stock Market (f d Ak� eTorget)
Mangold Fondkommission AB

Mo� v Bolagets avsikt är a�  öka sin ne� oomsä� ning 
genom fortsa�  bearbetning av marknaden. 
Mo� vet � ll föreliggande nyemission är a�  
European Ins� tute of Science AB avser 
förstärka si�  rörelsekapital för a�  säkerställa 
pågående försäljningsexpansion och dri�  av 
verksamheten. 

Erbjudandet i sammandrag

BALANSRÄKNING
i sammandrag (tkr)

2019
09-30

2018
09-30

2018
12-31

2017
12-31

2016
12-31

Anläggnings� llgångar
   Immateriella
   Finansiella

16
0

25
0

20
0

25
6

26
727

Omsä� nings� llgångar 1 611 1 342 1 606 2 763 1 576

SUMMA TILLGÅNGAR 1 627 1 367 1 620 2 794 2 329

Eget kapital 1 161 996 1 374 2 529 2 132

Kor� ris� ga skulder 466 371 252 265 197

EGET KAPITAL & SKULDER 1 627 1 367 1 626 2 794 2 329

NYCKELTAL

Intäkter  (tkr) 305 326 399 833 1253

Utdelning per ak� e (kr) 0 0 0 0 0

Eget kapital per ak� e (kr) 0.06 0.07 0.08 0.21 0.26

Kassa periodslut (tkr) 53 600 988 2 074 1 114

Kassafl öde per ak� e (kr) -0.05 -0.11 -0.08 0.11 0.04

Soliditet (%) 71 73 84 91 92

RESULTATRÄKNING 
i sammandrag (tkr)

2019
Q1-3

2018
Q1-3

2018
helår

2017
helår

2016
helår

Intäkter
   Försäljning egna produkter

   Försäljning externa produkter

   Konsultverksamhet
   Royalty
   Övrigt

238
12

0
55

0

107
155

0
64

0

156
159

0
84

0

18
0

694
121

0

8
0

1 104
136
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Kostnader inkl. avskrivn. -2 392 -2 559 -3 505 -2 250 -1 885

Resultat från bolagspor� ölj 0 -1 -1 241 -142

RÖRELSERESULTAT -2 087 -2 234 -3 107 -1 176 -774

Finansiellt ne� o -3 0 0 0 19

Ska� 0 0 0 0 0

PERIODENS RESULTAT -2 090 -2 234 -3 107 -1 176 -755

Resultat per ak� e (kr) -0.11 -0.16 -0.23 -0.13 -0.10

Kursutveckling för European Institute of Sciences aktie (EURI B) 

under senaste 1 års perioden. 

Källa:  Spotlight Stock Market (f d Ak� eTorget)

Teckna online via 
www.mangold.se


