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Kvartalsrapport 

1 oktober – 31 december 2012 

 
 
 Nettoomsättning för fjärde kvartalet 2012 uppgick till 0,2 mkr (13,8).  

 
 Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -4,3 mkr (-5,2).  

 
 Koncernens resultat efter finansnetto för kvartalet uppgick till -3,9 mkr (-1,6).  

 
 Resultat per aktie för kvartalet, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till -0,01 kr (0,00).  

 
 Eget kapital uppgick på bokslutsdagen till 17,1 mkr eller 0,05 kronor per aktie. Soliditeten på 

balansdagen uppgick till 75 procent. 
 

 Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -2,9 mkr (4,7).  

 
 På bokslutsdagen uppgick koncernens likvida medel till 13,2 mkr (11,0).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta är Morphic 

Morphic Technologies är en mindre svensk industrikoncern som håller på och avveckar sin verksamhet 

för att byta inriktning och istället bli ett fastighetsbolag och kommer byta namn till Amasten Holding. 

Bolaget kommer i framtiden att handlas på Nasdaq OMX First North. Koncernen hade per den 31 

december 2012 knappt 10 anställda.  

 

Morphic Technologies B-aktie är sedan mars 2008 noterad på OMX Nordiska Börs och antalet 

aktieägare uppgår till dryga 17 000.  

 

Informationen i denna rapport är sådan som Morphic Technologies AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om börs-  

och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till marknaden  

för offentliggörande den 18 januari 2013, cirka kl. 08:30. 
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Händelser under kvartalet 

 
 Morphic ingår avtal avseende förvärv av Amasten Bostäder och föreslår återbetalning till 

aktieägarna i form av samtliga aktier i Cell Impact  
Den 30 november undertecknades ett avtal mellan Amasten AB där Morphic genom en 
apportemission lägger ett bud på Amasten Bostäder. Efter genomförd transaktion kommer 
Morphics aktieägare att äga ca 25 procent av Amasten Bostäder och resterande 75 procent 
kommer ägas av Amasten AB. Vidare beslutades det att Cell Impact skall delas ut till 
aktieägarna i Morphic (alltså inte till Amasten) och noteras på lämplig handelsplats. 
 
Utöver detta så beslutades bl a följande: 
- Att en sammanläggning av aktien skall ske med villkoren att 100 befintliga aktier läggs 

samman till 1 aktie  
- att en riktad nyemission på 5 mkr skall genomföras till samma kurs som själva 

apportemissionen genomförs, dvs till  7 kronor per aktie efter sammanläggningen 
- att en ny styrelse skulle väljas bestående av Jan Rynning som ordförande och med 

ledamöterna Thomas Melin, Daniel Andersson, Gert Persson, John Hamilton samt Mattias 
Klintemar. Kåre Gilstring och Henrik Bonde ställde sina styrelseplatser till förfogande 

- diverse ändringar i bolagsordningen för att spegla den nya verksamhetsinriktningen. 
     

Transaktionen var villkorad av stöd från en extra bolagsstämma den 10 januari 2013.     
 
 
 

Händelser efter kvartalet 
 

 Extra bolagsstämma den 10 januari beslutade att genomföra transaktionen som beslutades den 
30 november 
Tillträde beräknas ske under januari månad.   
 

 VD Mattias Klintemar avgår och ersätts av styrelseledamoten och huvudägaren Thomas Melin  
Mattias Klintemar avgår i samband med att själva tillträdet äger rum, men kommer fortsätta att i 
begränsad omfattning arbeta som CFO åt Cell Impact kommande år i samband med noteringen 
på en handelsplats och som redan noterats bli ledamot i Amasten Holdings styrelse.  
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VD har ordet 
 

Så har vi kommit fram till Morphics allra sista bokslutskommuniké och sagan Morphic kan nu 

författas.  

 

Morphic bildades 1999 i Karlskoga och redan under 2000 påbörjades utvecklingen av den sk 

höghastighetsformningen genom Cell Impact. Fokus på förnyelsebara energisystem påbörjades 

2004 då Cell Impact börjat utveckla flödesplattor åt bränslecellskunder och en aggressiv 

expansionslusta tog sedan fart från 2005 då Aerodyn köptes. Under 2006 till 2008 var 

expansionstakten som allra störst och över 1 miljard kronor restes i olika nyemissioner. Kapitalet 

användes framförallt till förvärv av olika utvecklingsbolag som grekiska Helbio, (reformers), 

schweiziska Accagen (elektrolysörer) och italienska Exergy (bränsleceller) samt till förvärvet av 

norska Scanwind (större vindkraftsturbiner). Dessutom påbörjades en egen satsning med 

vindkraftstorntillverkning (Dynawind) och rent allmänt satsades stora resurser på att utveckla olika 

teknologier med ett förnyelsebart fokus som t ex en egenutvecklad turbin för mindre vindkraftsverk. 

Under 2008 noterades bolaget på Nasdaq OMX smallcaplista men tvingades kort tid därefter dra ner 

på de höga tillväxtambitonerna.   

 

Under 2009 började motgångarna med flytt till börsens obs-lista efter att börsrevisorer gjort en sk 

ettårsuppföljning efter noteringen, oren revisonsberättelse (för 2008) och i princip alla ambitioner och 

profetior grusades. Efter Lehmankraschen var dessutom marknaden mer eller mindre stängd för 

större nyemissioner med mindre än att det fanns ett mycket stort förtroende för bolaget och dess 

ledning, varför likviditeten varit en källa till oro sedan dess. Från 2009 kan man säga att 

avvecklingsfasen påbörjas och under mina tre år som jag varit med har i princip allt fokus varit att 

avveckla och avyttra olönsamma verksamheter som vi bedömt sakna reella möjligheter att nå 

kommersiell framgång. Jobbet har varit utmanade och några gånger under den gånga 

treårsperioden har likviditeten varit synnerligen ansträngd och hade vi inte lyckats med kritiska 

avyttringar så hade troligen inte koncernen överlevt. Flera analytiker och journalister räknade också 

kallt med att bolaget skulle gå i konkurs. 

 

Trots alla utmaningar och bitvis rätt stora motgångar så har mitt och styrelsens mål hela tiden varit 

att kunna genomföra en ”omstart” av de kvarvarande Morphic och den affär vi nu presenterat tror 

jag, givet det svåra utgångsläget, är en ovanligt attraktiv lösning där aktieägarna blir delägare i ett 

vinstdrivande och stabilt svenskt fastighetsbolag med höga, men realistiska, tillväxtambitoner 

samtidigt som ägarna i ”gamla” Morphic även kvarstår som aktieägare i ett nynoterat Cell Impact 

som kan ses som en option med, enligt vår bedömning, goda möjligheter att utvecklas väl i en 

marknad som äntligen börja växa. 

 

Med hopp om en lyckad ”omstart” av Morphic känns det glädjande och spännande att få hälsa 

Thomas Melin välkommen som VD för ”nya” Morphic. Låt oss hålla tummarna att den kommande 

kursresan går norrut och blir betydligt roligare än den tidigare rakt sydliga resan i en svart puckelpist.       

       

 

Helsingborg den 17 januari 2013 

 
Mattias Klintemar avgående VD och Koncernchef 
  



MORPHIC TECHNOLOGIES AB (publ) – Delårsrapport 1 oktober – 31 december 2012 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Omsättning  

Koncernens nettoomsättning uppgick till 0,2 mkr under det fjärde kvartalet vilket är en 

minskning med 13,6 mkr jämfört med motsvarande period föregående år (13,8) då bl a 

Dynawind och Aerodyn fortfarande var en del av koncernen. Omsättningsnedgången förklaras 

av att alla operativa bolag utom Cell Impact har sålts eller avvecklats sedan föregående år. 

Omsättningen för hela perioden 2012 kommer framförallt från avyttrade Aerodyn. 

 

Resultat 

Koncernens rörelseresultat under perioden uppgick till -4,3 mkr (-5,2). Som en 

försiktighetsåtgärd har under perioden värdet på alla anläggningstillgångar i moderbolaget 

skrivits ner till noll och under perioden har en del externa kostnader kopplade till affären med 

Amasten Bostäder belastat koncernen.  

 

Att resultatet kunnat förbättras så kraftigt för helåret trots omsättningsminskningen beror på att 

all avyttrad verksamhet, utom Aerodyn, har varit olönsam.  

 

.  

  

Finansiella utvecklingen i sammandrag

Belopp i Mkr 2012 2011

Nettoomsättning 0,2 13,8 13,3 107,2

Rörelseresultat -4,3 -5,2 -15,6 -93,3

Resultat efter finansiella poster -3,9 -1,6 -9,1 -92,7

Resultat efter skatt, hänförligt till moderbolaget aktieägare -3,9 -1,6 -9,1 -92,8

Kassaflöde från den löpande verksamheten -2,9 4,7 -5,7 -48,1

Resultat per aktie, hänförligt till moderbolagets

aktieägare (kr) -0,01 0,00 -0,03 -0,26

Fjärde kvartalet, okt-dec

2012 2011

12 mån, jan-sdec
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Kommentarer till den finansiella ställningen  
 

Finansiell ställning 

Eget kapital har sedan årsskiftet minskats med 9,1 mkr från 26,2 mkr till 17,1 mkr. Soliditeten 

uppgick till 75 procent. Koncernens balansomslutning minskade under samma period med 

42,3 mkr från 65,0 till 22,7 mkr, vilket huvudsakligen förklaras genom avyttringen av 

dotterbolag. Likvida medel uppgick på balansdagen till 13,2 mkr och koncernen har inga 

räntebärande skulder.     

 

Kassaflöde 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under det fjärde kvartalet till -2,9 mkr och 

kassaflödet från investeringsverksamheten och finansieringsverksamheten uppgick 

tillsammans till 0,5 mkr. Likvida medel minskades således under kvartalet med 2,4 mkr från 

15,6 mkr till 13,2 mkr.  

     

Personal 

Personalkostnaderna under det tredje kvartalet uppgick till -1,3 mkr (-5,3). Det totala antalet 

anställda uppgick vid utgången av kvartalet till 7 (45), en minskning med 38 personer, eller 84 

procent, jämfört med samma period föregående år. Minskningen av antalet anställda är en 

följd av avyttring och avveckling av verksamheter.  

 

Moderbolaget 

Moderbolagets rörelseresultat uppgick till -2,6 mkr för kvartalet jämfört med -5,3 mkr för 

motsvarande kvartal förra året. Den minskade förlusten beror på antalet anställda minskats 

och nu endast består av en person. Ett aktieägartillskott till dotterbolaget Cell Impact gjordes 

under kvartalet vilket belastat resultatet efter finansiella poster.  

 
Moderbolagets disponibla likvida medel uppgick på balansdagen till knappa 12,5 mkr jämfört 

med 7,3 mkr vid årsskiftet. Soliditeten uppgick till 77 procent jämfört med 73 procent vid 

årsskiftet. 

 

Aktiekapital  

Antalet A-aktier i Morphic till uppgår till 7 260 000 och antalet B-aktier uppgår till 353 254 044. 

Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 42 585 404. Det totala antalet aktier i Morphic, 

inklusive både A- och B-aktier, är på 360 514 044. Under fjärde kvartalet 2012 har ingen 

förändring skett gällande antalet aktier och dess fördelning på olika slag. 

 

 

Transaktioner med närstående 

Morphic har inte haft några transaktioner med närstående som påverkat koncernens resultat 

eller finansiella ställning. 
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Utsikter för kommande kvartal 

Enligt beslut på extra bolagsstämma den 10 januari 2013 så kommer Morphic att byta 

verksamhetsinriktning och bli ett fastighetsbolag och Cell Impact kommer delas ut till 

aktieägarna i ”gamla” Morphic.  

 

Amasten Bostäder är ett lönsamt bolag och en stabil utveckling kan förväntas under 

kommande kvartal, även om första kvartalet 2013 kommer innebära en större förlust till följd 

av avvecklingen av ”gamla” Morphic varigenom VD entledigas och i princip alla tillgångar och 

skulder i moderbolaget, förutom 5 mkr från den riktade nyemissionen, kommer att tillföras Cell 

Impact genom aktieägartillskott.     

 

 

Risker och osäkerhetsfaktorer 

Givet att Morphic kommer att bli ett fastighetsbolag och att en Bolagsbeskrivning som bland 

annat omfattar en förteckning över risker och osäkerhetsfaktorer upprättats under januari 

månad och finns tillgängligt på såväl Morphics hemsida www.morphic.se samt Amastens 

hemsida www.amasten.se, så hänvisas läsarna till detta dokument för en fullödig redogörelse. 
 

 
 
  

http://www.morphic.se/
http://www.amasten.se/
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Resultaträkning koncernen

Belopp i Mkr 2012 2011 2012 2011

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 0,2 13,8 13,3 107,2

Förändring av varulager 0,3 -2,5 -1,3 -18,1

Aktiverat arbete för egen räkning 0,0 -0,1 0,0 0,0

Övriga rörelseintäkter -0,1 0,3 0,1 -0,8

Summa intäkter 0,4 11,5 12,1 88,3

Rörelsens kostnader

Inköp av varor och tjänster -0,1 -7,4 -3,8 -68,0

Övriga externa kostnader -2,5 -2,3 -6,1 -36,3

Personalkostnader -1,3 -5,3 -11,2 -47,9

Av- och nedskrivningar av materiella 

och immateriella tillgångar -0,8 -1,7 -6,6 -29,4

Summa rörelsens kostnader -4,7 -16,7 -27,7 -181,6

Rörelseresultat -4,3 -5,2 -15,6 -93,3

Resultat från finansiella investeringar

Finansiella intäkter 0,1 0,2 0,2 3,3

Finansiella kostnader -0,3 -0,2 -0,4 -3,0

Realisationsresultat 0,6 3,6 6,7 0,3

Resultat efter finansiella poster -3,9 -1,6 -9,1 -92,7

Bokslutsdispositioner 0,0 0,0 0,0 0,0

Skatt på årets resultat 0,0 0,0 0,0 -0,1

Uppskjuten skatt 0,0 0,0 0,0 0,0

Resultat i verksamheter under avveckling 0,0 0,0 0,0 0,0

Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare -3,9 -1,6 -9,1 -92,8

Resultat per vägt antal aktier före och efter utspädning, 

hänförligt till moderbolaget aktieägare (kr) -0,01 0,00 -0,03 -0,26

Vägt antal aktier under perioden

Totalt antal aktier vid periodens utgång 360 514 044

360 514 044 360 514 044 360 514 044

360 514 044

360 514 044

360 514 044 360 514 044

jan-decokt-dec okt-dec jan-dec
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Rapport över totalresultat

okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

Belopp i mkr 2012 2011 2012 2011

Periodens resultat -3,9 -1,6 -9,1 -92,8

Övriga poster redovisade direkt i eget kapital

Omräkningsdifferenser 0,0 -1,4 0,0 -1,4

Övrigt 0,0 0,0 0,0 0,0

Övrigt totalresultat för perioden 0,0 -1,4 0,0 -1,4

Totalresultat för perioden -3,9 -3,0 -9,1 -94,2

Periodens totalresultat hänförligt till:

-aktieägare i moderbolaget -3,9 -3,0 -9,1 -94,2

Förändring av Eget kapital hos koncernen

okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

Belopp i mkr 2012 2011 2012 2011

Eget kapital vid periodens ingång 21,0 29,2 26,2 120,4

Periodens totalresultat -3,9 -3,0 -9,1 -94,2

Summa eget kapital vid periodens utgång 17,1 26,2 17,1 26,2
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Resultaträkning moderbolaget

jan-dec jan-dec

Belopp i Mkr 2012 2011 2012 2011

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning -0,1 0,9 0,5 1,8

Övriga intäkter 0,0 0,1 0,1 0,2

Summa intäkter -0,1 1,0 0,6 2,0

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -1,7 -5,0 -1,9 -8,8

Personalkostnader -0,5 -1,2 -3,1 -6,4

Av- och nedskrivningar av materiella 

och immateriella tillgångar -0,3 -0,1 -3,1 -0,5

Summa rörelsens kostnader -2,5 -6,3 -8,1 -15,7

Rörelseresultat -2,6 -5,3 -7,5 -13,7

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från andelar i koncernföretag -4,4 -14,3 -7,9 -100,2

Finansiella intäkter 0,1 0,1 0,2 1,4

Finansiella kostnader -0,2 0,0 -0,2 0,0

Realisationsresultat 0,0 3,9 1,4 7,8

Resultat efter finansiella poster -7,1 -15,6 -14,0 -104,7

Skatt på årets resultat - - - -

Periodens resultat -7,1 -15,6 -14,0 -104,7

okt-dec okt-dec
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Balansräkning koncernen

Belopp i Mkr

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar 0,0 3,4

Materiella tillgångar 4,0 15,2

Finansiella tillgångar 0,0 0,0

Summa anläggningstillgångar 4,0 18,6

Omsättningstillgångar

Lager, färdiga varor 0,4 12,1

Kortfristiga fordringar 3,9 21,2

Spärrade medel 1,2 2,1

Likvida medel 13,2 11,0

Summa omsättningstillgångar 18,7 46,4

Summa tillgångar 22,7 65,0

Eget kapital och skulder

Eget kapital 

Aktiekapital 14,4 14,4

Övrigt tillskjutet kapital 1 359,7 1 359,7

Andra reserver 2,1 2,1

Ansamlad förlust -1 350,0 -1 257,2

Periodens resultat -9,1 -92,8

Summa Eget kapital 17,1 26,2

Långfristiga skulder 0,0 0,0

Kortfristiga skulder 5,6 33,8

Avsättningar 0,0 5,0

Summa skulder och eget kapital 22,7 65,0

Ställda säkerheter 1,6 15,1

Ansvarsförbindelser  0,6 6,4

2012-12-31 2011-12-31
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Balansräkning moderbolaget

Belopp i Mkr

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar 0,0 2,6

Materiella tillgångar 0,0 0,4

Finansiella tillgångar 2,5 22,1

Summa anläggningstillgångar 2,5 25,1

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 3,7 6,5

Spärrade medel 1,2 1,2

Likvida medel 12,5 7,3

Summa omsättningstillgångar 17,3 15,0

Summa tillgångar 19,8 40,1

Eget kapital och skulder

Eget kapital 

Aktiekapital 14,4 14,4

Övriga bundna medel 15,0 119,8

Fria reserver 0,0 0,0

Årets resultat -14,0 -104,8

Summa Eget kapital 15,5 29,4

Avsättningar 0,0 2,9

Långfristiga skulder 0,0 0,0

Kortfristiga skulder 4,3 7,8

Summa skulder och eget kapital 19,8 40,1

Ställda säkerheter 0,0 1,2

Ansvarsförbindelser 0 4,8

2012-12-31 2011-12-31
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Kassaflödesanalys koncernen
okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

Belopp i Mkr 2012 2011 2012 2011

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat före finansiella poster -4,3 -5,2 -15,6 -93,3

Ej likvidpåverkande poster 1,3 -21,6 8,2 23,8

Finansnetto -0,2 0,0 -0,2 0,3

Kassaflöde från den löpande verksamheten

innan förändringar från rörelsekapitalet -3,1 -26,9 -7,5 -69,3

Ökning/minskning omsättningstillgångar -2,3 43,3 29,9 81,7

Ökning/minskning rörelseskulder 2,6 -11,7 -28,2 -60,6

Kassaflöde från den löpande verksamheten -2,9 4,7 -5,7 -48,1

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella tillgångar 0,0 0,2 0,0 0,0

Investeringar i materiella tillgångar 0,0 0,0 -4,5 -1,7

Sålda tillgångar 0,5 1,5 12,4 27,1

Sålda koncernföretag 0,0 4,1 0,0 8,2

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0,5 5,8 7,9 33,6

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån 0,0 0,0 0,0 0,0

Amortering 0,0 -5,7 0,0 -8,5

Ökning/minskning korta finansiella skulder 0,0 0,0 0,0 0,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,0 -5,7 0,0 -8,5

Periodens kassaflöde -2,4 4,8 2,2 -23,1

Likvida medel vid periodens början 15,6 6,2 11,0 34,1

Likvida medel vid periodens slut 13,2 11,0 13,2 11,0
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Not 1 – Redovisningsprinciper 

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Interim Financial Reporting, vilket är i enlighet 

med de krav som ställs i Redovisningsrådets rekommendation RR 31 Delårsrapporter för koncerner.  

Morphic Technologies tillämpar från och med den 1 maj 2005 internationella redovisningsstandarder, 

International Financial Reporting Standards (IFRS), så som de antagits av EU. 

I övrigt tillämpas samma redovisningsprinciper, definitioner avseende nyckeltal och beräkningsmetoder 

som i den senaste årsredovisningen. Moderbolagets redovisning är upprättad enligt RFR 2.3 

Redovisning för juridiska personer. 

 

 

 

Härmed försäkrar vi att denna kvartalsrapport ger en rättvisande översikt av koncernens 

verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som 

de företag som ingår i koncernen står inför. 

 

Helsingborg den 17 januari 2013 

 

 

 

Jan Rynning, ordf. Daniel Andersson John Hamilton  

 

Gert Persson  Thomas Melin (tillträdande VD och ledamot) 

 

Mattias Klintemar (avgående VD och ledamot) 

 

 

 

Kommande beslutade informationstillfällen 

 Proforma bokslutskommuniké 2012 för Amasten Bostäder 27 mars 2013 
 Rapport för första kvartalet 2013 - 15 maj 2013 
 Rapport för andra kvartalet 2013 - 26 juli 2013 
 Rapport för tredje kvartalet 2013 – 29 oktober    
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Revisors rapport över översiktlig granskning av finansiell delårsinformation i 

sammandrag (delårsrapport) upprättad i enlighet med IAS 34 och 9 kap. 

årsredovisningslagen 

Inledning 

Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Morphic Technologies AB för 

perioden 1 januari till 31 december 2012. Det är styrelsen och verkställande direktören som 

har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med 

IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella 

delårsinformation grundad på vår översiktliga granskning. 

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning 

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning 

(SÖG) 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 ISA 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 för 

koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i 

enlighet med årsredovisningslagen. 

Stockholm den 17 januari 2013  

Öhrlings PricewaterhouseCoopers 

 

……………………… 

Michael Bengtsson 

Auktoriserad revisor 

 

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Mattias Klintemar, VD i Morphic Technologies, +46 70 932 64 67, 
mattias.klintemar@morphic.com 

eller 

Jan Rynning, Ordförande i Morphic Technologies, + 46 70 351 00 05 
jan.rynning@gronberg.se 
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