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VI SER JUST NU MÅNGA FRAMGÅNGSRIKA STARTUP-BOLAG i Umeå
och regionen. Uminova Innovation har jobbat med många av dessa och gett
affärsstöd för att hjälpa dem att snabbare nå ut på marknaden med en bra
affärsmodell.
Många av bolagen har uppmärksammats under året i diverse tävlingar
för tidiga startup bolag och entreprenörer. Några exempel är: Limes Audio
blev antagen till 33-listan, Smart Climate vann Venture Cups regionfinal,
Delbar antogs till Born global programmet och Content Central gick till
final i pitchtävlingen på Åre Kapitalmarknadsdagar. På listan Tech 20,
som tar tempen på Sveriges startup-scen och utser Sveriges 20 vassaste
unga teknikbolag med potential att bli riktigt stora svenska exportsuccéer,
utsågs företagen Content Central och Lunalec som två av de 20.
Umeå och regionen är beroende av kunskapsintensiva snabbväxande
företag. Analyser visar att dessa utgör cirka 10 procent av företagen och
står för cirka 90 procent av sysselsättningstillväxten i näringslivet i Sverige.
Extremt tidiga kunskapsintensiva startup-bolag har ofta stor osäkerhet i
var den framtida affären finns och hur affärsmodellens beståndsdelar skall
optimeras. De befinner sig i en tidig sökfas och har få eller inga intäkter.
Inkubatorer som Uminova Innovation spelar här ofta en viktig roll för att
ge affärsstöd till bolagen i deras tidiga utveckling.
Framtida bolag som har nya affärsidéer inom cleantech området för att
värna om vår hotade miljö har framtiden för sig. Vi har därför under året
startat satsningen Cleaner Growth tillsammans med bl a Umeå Energi, SP
Processum och Västerbottens läns landsting. Med cleantech avser vi alla
produkter, tjänster, system och processer som har miljörelevans, det vill
säga är mindre skadliga för miljön än andra tillgängliga alternativ.
På följande sidor i Resumé 2014 kan ni läsa om flera intressanta händelser under året.
Ett stort tack till våra ägare, Umeå universitet, Sveriges lantbruks
universitet, Umeå kommun, Västerbottens läns landsting och Region
Västerbotten, samt finansiärerna Almi Företagspartner, Tillväxtverket och
Vinnova som med viktig finansiering och ett stort intresse för verksamhetens utveckling bidragit till ett lyckosamt 2014.
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Det bubblar av
startup-bolag i regionen

Uminova Innovation

- en inkubatormiljö i toppen
UMINOVA INNOVATION kan återigen titta
tillbaka på ett framgångsrikt år. Vi är i topp
i den nationella utvärderingen av inkubatormiljöer. Vi kan glädjas åt många nya spännande och högkvalitativa idéer och att det
föds livskraftiga och starka bolag med utvecklingspotential i regionen. Det nationella
och internationella intresset för bolagen är
stort. Extra glädjande är att många av bolagen med tillväxtambitioner under året attraherat både kapital och kompetens i stark konkurrens. Dessutom bidrar både InfoTech Umeå och BioTech
Umeå till att uppmärksamma våra framgångsrika företag. Under 2014 har
det akademiska innovationsstödjande systemet utvecklats ytterligare. Alla
fakulteter har under året fått möjlighet till stöd av Innovationskontoret att
arbeta med information och stöd till forskare och studenter. Systerbolaget
Uminova eXpression, med fokus på nya konstnärliga och kulturella näringar,
har startat. Initiativ till ett nytt investmentbolag med fokus på tidigt risk
kapital har tagits tillsammans med Umeå Kommunföretag. Dotterbolaget
UBI har tillsammans med Innovationskontoret fördjupat kunskaperna om
säljstöd och marknadsföring. Umeå universitets Holdingbolag har tagit en
mer aktiv roll, och vidare utvecklat det nationella uppdraget där forskare
som inte vill kommersialisera på egen hand får hjälp. Förhoppningen är att
årets satsningar ska skapa ännu bättre förutsättningar att stimulera och ta
tillvara idéer, kunskap och kompetens – till gagn för ökat nyföretagande,
tillväxt i etablerade bolag och för regional utveckling.
AGNETA MARELL
STYRELSEORDFÖRANDE

PERSONALKOLLEN VÄXER
ORGANISKT
Våra kunder återfinns i hotell-och
restaurangbranschen. Systemet är
lätt använt för både arbetsgivare
och personal och hanterar allt från
instämplade tider till färdiga löner
med kompletta bokföringsunderlag
och arbetsgivardeklarationer. Lönen
hanteras i princip inhouse vilket
bidrar till minskade kostnader, säger
Niclas Lundell, ägare och grundare
till Personalkollen.
Personalkollen är ett internetbaserat personal- och lönesystem som
sparar både tid och pengar för mindre och mellanstora företag. Deras
konkurrensfördel är att här finns
löner, ekonomi, schemaläggning
och tidsrapportering samlat på ett

ställe tillsammans med det senaste
HRF-avtalet.
Bolaget nådde positivt kassaflöde
2014 och ökade försäljningen med
hundra procent. Målet under 2015 är
att bli representerade på ytterligare
ett antal orter i Sverige och fortsätta
växa organiskt i stadig takt.
– Uminova Innovations skuggstyrelseprojekt har sparat vårt bolag ett
antal år genom att dess deltagare
har delat med sig av sina kunskaper
och erfarenheter.
Bland Personalkollens kunder
återfinns bland annat Frasses Sverige, Subway och Friends Arena.
Bolaget nominerades 2013 till årets
unga företagare på Umeågalan.

HYR UT PRIVATPERSONERS
PRYLAR ON-LINE
– Vi var ett gäng kompisar inom IT
som insåg att vi hade samma problem, med FÖR MYCKET PRYLAR
i våra garage, varför inte hyra av
varann och digitalisera ett beteende som har funnits i tusentals år?
Det var så Delbar.se föddes 2013,
säger Niklas Jansson, vd.
Niklas Jansson var med och
startade Studentconsulting 1997,
som erbjuder 9 000 unga jobb i
Skandinavien. Efter 15 år i företaget
sålde han sin del och flyttade hem
från Stockholm till Umeå med sin
familj.
– Trots att jag har gjort en
entreprenörsresa tidigare,
kontaktade jag InfoTech Umeå och
fick ett fantastiskt bemötande.
De har en kompetensbank med
ett team av specialister och högt
tempo vilket jag gillar, säger
Niklas Jansson. Delbar.se har
gjort en framgångsrik finansieringsrunda, deltagit i det internationella acceleratorprogrammet Born

Global, besökt Silicon Valley, träffat
entreprenörer och experter samt
byggt upp ett värdefullt nätverk
genom Uminova Innovation.
Varför startade ni företag i Umeå
och inte i Stockholm?
– Umeå har drygt 30 000
studenter samt en större och
mer lättillgänglig kompetensbas
än andra storstäder. Vi har det
senaste året anställt personer
inom IT, interaktionsdesign och
kommunikation, säger Niklas
Jansson.

SENZIME KÖPER
MD BIOMEDICAL AB
MD Biomedical AB blir dotterbolag till Senzime i
Uppsala som är ett utvecklingsbolag inom medicinsk analys.
– Det är en bra helhetslösning att gå ihop med
Senzime istället för att jag fortsätter utveckla min
produkt själv. På det här sättet kommer vi att nå
marknaden fortare tillsammans. De har också ett
analysinstrument att lansera som blir ett bra komplement till vårt, säger Pernilla Abrahamsson, vd för
MD Biomedical AB.
Onzurf probe är MD Biomedicals innovation som
kom till av en slump när Pernilla Abrahamsson arbetade som laboratorieingenjör på Operationscentrum/forskning vid Norrlands Universitetssjukhus.
Under en operation såg hon hur en microdialyskateter, som varit instucken i hjärtmuskeln lossnade,
men ändå gav rimliga värden trots att den bara låg
intill hjärtat.
MD Biomedical AB fick VINNverifiering 2013 och
därmed möjlighet till utvecklingsfinansiering på upp
till 2 miljoner kronor från Vinnova.
– Jag hade aldrig
gjort den här resan utan
stöda av Uminova Innovation, Umeå Biotech
Incubator och Biotech
Umeå. Det har varit jätte
värdefullt, säger Pernilla
Abrahamsson.

VÄRLDSUNIK PRODUKT KYLER OCH
VÄRMER STILLASTÅENDE FLYGPLAN

Ett system som kan både kyla och värma
stillastående flygplan var ett av de vinnande
bidragen i Venture Cup Nord. Bakom idén
står Tomas Gustafsson, till höger i bild, och
Anders Tengman från Umeå.
Smart Climate Scandinavian, ett företag
som Uminova Innovation jobbar med, kammade hem kategorivinsten i Life Science &
Teknik och fick ta emot 20 000 kr. De utsågs
även till totalsegrare i Norrland och fick ytterligare 80 000 kronor.
– Vår produkt är världsunik och kan til�lämpas globalt. Vår lösning kommer medföra
positiva effekter för såväl energianvändning
som på klimatpåverkan, berättar Tomas
Gustafsson. Minskad energianvändning inne-

bär i förlängningen minskade kostnader för
köparen, något som gör detta till en lönsam
investering för både miljö och ekonomi. Vårt
mål för 2015 är att stärka upp organisationen
och förhoppningsvis få en eller ett par referenskunder. Venture Cup har gett oss oändligt med värdefull feedback, uppmärksamhet
och en positiv känsla av att allt är möjligt,
fortsätter Tomas.
Ett annat av Uminova Innovations företag,
Smartmiljös, blev vinnare i kategorin Webb,
mjukvara & media. Smartmiljös erbjuder en
innovativ produkt för kundvagnar som förbättrar shoppingupplevelsen i butiker, genom
personlig produktsökning och jämförelser.

INTERNATIONELLA AFFÄRS
FRAMGÅNGAR FÖR CODEMILL
CODEMILL HAR UNDER 2014 tecknat avtal med brittiska tidningshuset
Guardian News and Media för att
ta fram en plattform för deras videoproduktion. Många av Codemills
nuvarande kunder finns i London,
Storbritannien och på västkusten i
USA.
– Företagskulturerna skiljer sig åt,
men passar bra ihop. Vårt mål är att
bli ännu vassare på mediaanalys och
mediahantering, för att stärka vår
konkurrenskraft internationellt, säger
Johanna Björklund, teknisk chef.
CodeMill är ett svenskt it-bolag
med expertkunskaper inom mediehantering. Samarbetet med Guardian News and Media fokuserar på
att förbättra och förenkla hantering
av videomaterial för journalister och
redaktörer.

– Vi utvecklar även ett nytt video
publikationsverktyg för e-handeln,
där målet är att kunderna ska kunna
marknadsföra sig med video, säger
Rickard Lönneborg, vd för CodeMill.
CodeMill är ett avknoppningsföretag från Umeå universitet och
utsågs till Årets avknoppningsföretag på Umeågalan 2012. De var även
med på Almis BIG29-lista 2013 över
svenska företag med spännande
affärsidéer och stor tillväxtpotential på marknaden, och deltar i det
internationella acceleratorprogrammet Born Global för att realisera
förväntningarna.

Företagens framgångar
under 2014
Content Central kom till pitchfinal på Åre kapitalmarknadsdagar
där det tog hem en lyckad andra
plats inför några av Sveriges
viktigaste investerare. Åre
Kapitalmarknadsdagar har på fem
år vuxit till ett av de viktiga arrangemangen under året för mötet mellan nya startup-bolag och investerare som söker unga företag att
investera i.
Limes Audio tog sig in på Ny
Tekniks 33-listan över Sveriges
hetaste unga teknikföretag. Med
sin egenutvecklade produkt som
tvättar bort ekon, brus och burk
igt ljud i högtalarsystem väcker
de intresse från såväl kunder som
investerare.
CodeMill från Umeå får internationell uppbackning när Almi
tillsammans med Vinnova ger fyra
svenska företag möjlighet att delta
i prestigeuniversitetet UCLA:s
Global Access Program. Sju etablerade företag valdes ut att genomgå
en gedigen antagningsprocess.
Fyra av dem klarade sig hela vägen
och är antagna till programmet.

Syftet är att stötta och utveckla
bolagens internationalisering.
Nystartade företagen Content
Central och Lunalec från Umeå är
två av Sveriges 20 vassaste teknikbolag. Det menar Almi som tar
tempen på Sveriges startup-scen
och utser Sveriges 20 vassaste unga
teknikbolag med potential att bli riktigt stora svenska exportsuccéer.
Umeåbolaget COS Systems var
som enda svenska bolag i final
i den globalt aktade tävlingen
Broadband InfoVision Awards.
Tävlingen korar världens bästa
bredbandstjänster och i finalen
tävlar de mot storbolag som AT&T,
Cisco och kinesiska jätten ZTE.
”För oss är kvalificeringen till finalen en exceptionell utmärkelse”,
säger Jörgen Olofsson, vd för
Umeåföretaget COS Systems.
Umeåföretagaren Emanuel Dohi
hyllas som Årets pionjär i Sverige
och fick ta emot priset direkt av
kung Carl XVI Gustaf. Syftet med
utmärkelsen Årets pionjär är att
lyfta fram goda exempel och
förebilder bland företagare med

utländsk bakgrund. Emanuel Dohi
äger och driver det digitala mediehuset Dohi i Umeå med kontor även
i Stockholm, Sundsvall och Växjö.
När den årliga MerIT-galan hölls i
Skellefteå blev årets It-personlighet
Harry van der Veen, Nuiteq.
Limes Audio hyllades när
Computer Sweden avslöjade vilka
50 företag som kommit med på
HIT-listan över Sveriges hetaste
teknikbolag. Förutom Limes Audio
återfinns även umeåföretagen
Mindspace och Trimma på listan.
Skellefteåföretaget Nuiteq och
umeåföretaget Codemill har
valts ut som två av elva svenska
företag till nästa omgång av Born
Global-programmet, ett internationellt program för teknikbaserade
startup-företag. Born Global är
ett utvecklingsprogram för unga
svenska teknikföretag.
De får riktat stöd för att komma
ut på internationell marknad. Born
Global-programmet finansieras av
Almi som håller i programmet tillsammans med Center for Business
Innovation vid Chalmers.

Umeåföretaget Delbar.se fick
under 2014 internationell uppbackning genom programmet Born Global. Tidigare har
Umeåföretagen Elastisys och
Content Central funnits med i programmet. Delbar.se är ett nystartat företag i Umeå med en digital
tjänst för alla som inser värdet av
att dela grejer med varandra.
När Venture Cup Nords
Regionfinal avgjordes på
Acusticum i Piteå korades
Smartmiljös från Umeå som vinnare i kategorin Webb, Mjukvara &
Media. Företaget har grundats av
Dipak Surie och Dinesh Damodaran
och utvecklat en innovativ produkt
för kundvagnar som förbättrar
shoppingupplevelsen i butiker,
genom personlig produktsökning
och jämförelser. Totalsegrare i
regionfinalen blev Smart Climate
Scandinavian från Umeå med ett
system som kan både kyla och
värma stillastående flygplan.
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2014

2013

TILLGÅNGAR
Summa anläggningstillgångar
358
386
Förändring av pågående arbete
-2 270
-3 541
Summa omsättningstillgångar
29 796
20 302
		
SUMMA TILLGÅNGAR
30 154
20 688
Rörelsens kostnader		
Externa kostnader
-15 982
-18 301
Personalkostnader
-13 213
-12 589
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Avskrivningar av anläggningstillgångar
-121
-143
Eget kapital
Summa rörelsens kostnader
-29 316
-31 033
Bundet eget kapital
268
268
		
Fritt eget kapital
5 162
4 590
Rörelseresultat
826
931
Summa eget kapital
5 430
4 858
		
		
Summa resultat från finansiella poster
201
256
Obeskattade reserver
1 224
964
Resultat efter finansiella poster
1 027
1 187
			
		
Nettoomsättning

Bokslutsdispositioner
Skatt på årets resultat
ÅRETS RESULTAT

32 412

35 505

-260
-195

-125
-264

572

798

Kortfristiga skulder
Pågående tjänsteuppdrag
Kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder

10 611
12 889
23 500

8 341
6 525
14 866

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER
30 154
20 688
			

		

Uminova Innovations insatser under 2014
Vårt StartUp program har lockat
många deltagare under året. StartUp
är ett entreprenörsprogram där forskare, doktorander, studenter och
deltagare från näringsliv testar om
deras affärsidé kan utvecklas till framtidens tillväxtbolag. Programmet ges
två gånger per år. Totalt 45 deltagare
och 36 affärsidéer deltog 2014. Under
programmet träffas deltagarna vid
sex tillfällen och tränar sig i att pitcha
sin affärsidé, samt utvecklar sin idé
genom att tidigt stämma av med
potentiella kunder. Nordea delar ut
stipendier i två kategorier: Bästa Pitch
och Bästa Affärsidé och när programmet är avslutat får deltagarna erbjudande om att fortsätta utveckla sin
affärsidé hos Uminova Innovation.
Tillsammans med en erfaren säljcoach, har vi byggt upp en gedigen
struktur för att utveckla företagens
sälj. Säljutbildningen jobbar med
B2B, kundrelationer och behovsanalys. Vi har även erbjudit specialinsatser för företag där en säljcoach
är med ute på säljmöten. För Ylvali
Gerling, vd för Myoroface AB, har
säljutbildningen varit ett stort stöd
i deras företagsutveckling. – Vi har
fått hjälp att lägga upp säljsamtal
för att inte prata om pris för snabbt,
hjälp med prissättning och övat på
verkliga säljsituationer. En mycket
givande kurs, säger hon.
Våra mingelträffar har varit
givande och effektiva möten mellan

erfarna entreprenörer och våra startups i inkubatorn med olika teman,
t.ex. inversteringsfokus, kompetens
och skuggstyrelser. Vi arrangerade
skuggstyrelser till fem bolag, Personalexperten, Quality Stat, Tempus,
Onsitus (fd MTST), och Sonvox. Vi
ser även ett ökat intresse från investerare som gärna deltar på mingelträffarna för att ta del av alla spännande, potentiella tillväxtbolag.
Enligt vår nöjdkundundersökning
för 2014 kan 100 procent av våra
kunder tänka sig att rekommendera
Uminova Innovation till andra, och
75 procent tycker att UI har bidragit starkt till att de utvecklats som
entreprenör.
Vi har välkomnat en ny medarbetare till InfoTech Umeå, Hanna
Dermes Gibson, som läst MBA-utbildning i Global Business vid University of Dallas. Hanna har arbetat
med marknadsföring för både unga
startup-företag och större internationella företag.
Vi har digitaliserat guiden för hur
företagen kan jobba med hållbarhetsfrågor i sin utveckling med hjälp
av Entreprenörens lila gröna, tillsammans med BIC Factory.
Academic Business Challenge,
ABC, har genomförts med 6 affärsidéer. I ABC utvärderar studenter
i mixade team affärspotentialen i
idéer från främst forskare, som är
kunder hos Uminova Innovation. Sti-

pendier för bästa arbete och bästa
idé delades ut. 19 studenter startade
sitt första företag som sommarentreprenörer och genomförde främst
uppdrag till startup företag inom
Uminova Innovation.
Vi deltog på pitcheventet för
startups Slush i Helsingfors tillsammans med bolagen Codemill, Limes
Audio och Myoroface, och hade även
pitchande och utvalda företag på
eventen Åre Kapitalmarknadsdagar
samt Sting Day.
BioTech Umeå arrangerade det
allt populärare samarrangemanget
Biotech Umeå Investment Day,
på Grand Hôtel i Stockholm, med fler
än 60 enskilda partneringmöten mellan regionala bolag och investerare.
Nytt för i år var det streamade programmet, med bl.a. företagspitcher,
som nådde ut till fler internationella
investerare. Även Infotech Umeå
genomförde ett mycket lyckat event
på Grand Hotel.
Under 2014 tog vi initiativ till en
satsning på kvinnor i tillväxtföretag, där vi tillsammans med flera
andra aktörer i regionen kommer
att arbeta fram unika möjligheter att
jobba aktivt med denna fråga.
En mycket populär satsning har
varit Startup Coffee som anordnas
tillsammans med Venture Cup, Drivhuset och UF Alumn.

uminovainnovation.se
facebook.com/uminovainnovation
twitter.com/uminovainn

Produktion: Print & Media, 2015. Foto miljöbilder: Malin Grönborg.

UMINOVA INNOVATION hjälper entreprenörer att bygga hållbara och framgångs
rika företag. Limes Audio, Codemill, Delbar.se och Vkna är några av de företag som
Uminova Innovation jobbar med. Uminova Innovation rankas som en av landets bästa
inkubatorer i Almi Företagspartners nationella utvärdering av svenska inkubatorer.

