
AlzeCure Pharma AB är ett svenskt läkemedelsbolag som bedriver innovativ läkemedelsforskning med ett primärt fokus på Alzheimers 
sjukdom. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier och utvecklar fem läkemedelskandidater utifrån de två forskningsplattformarna 
NeuroRestore och Alzstatin. NeuroRestore består av symptomlindrande läkemedelskandidater och Alzstatin består av sjukdomsmodifierande 
och preventiva läkemedelskandidater. Genom en diversifierad portfölj med läkemedelskandidater som angriper centrala signalmekanismer i 
hjärnan möjliggörs även andra indikationer såsom kognitiva störningar vid traumatisk hjärnskada, sömnapné och Parkinsons sjukdom. FNCA 
Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser. För mer information, besök gärna www.alzecurepharma.se.

Delårsrapport fjärde kvartalet 
och helåret 2018
AlzeCure arbetar med att utveckla nya läkemedelsterapier för behandling av svåra  
neurodegenerativa sjukdomar såsom Alzheimers och Parkinsons sjukdom, där det idag 
finns väldigt begränsad behandling att få. AlzeCure siktar på att driva de egna projekten 
genom preklinisk forskning och utveckling in i tidig klinisk fas. 
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Vi fortsätter vår resa mot nya effektiva läkemedel  
för behandling av Alzheimers sjukdom

 Vi är övertygade  
om att tiden nu är 
kommen för att fram-
gångsrikt utveckla effek-
tiva behandlingar mot 
Alzheimers. De senaste 
åren har stora framsteg 
gjorts inom diagnostik 
och klinisk forskning 
som gett en ökad kun-
skap kring denna svåra 
sjukdom.

Johan Sandin, VD

Finansiell information fjärde kvartalet 2018
   Nettoomsättningen under perioden uppgick till 0 KSEK (0).

   Resultatet efter finansiella poster uppgick till –12 967  KSEK (–5 672). 

   Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till –0,42 SEK (–0,30).

   Likvida medel uppgick per 2018-12-31 till 234 549 KSEK (53 952).  
   

Finansiell information helåret 2018
   Nettoomsättningen under perioden uppgick till 0 KSEK (0).

   Resultatet efter finansiella poster uppgick till –35 985 KSEK (–10 822).

   Resultatet per aktie före samt efter utspädning uppgick till –1,58 SEK (–0,79).

   Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret. 

För ytterligare information, vänligen se www.alzecurepharma.se eller vänligen kontakta:
Johan Sandin, VD       
e-post: johan.sandin@alzecurepharma.com      
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Väsentliga händelser under perioden 
januari till december 2018

Väsentliga händelser efter balansdagen
Inga väsentliga händelser har skett efter balansdagen.

Oktober – december
    En extra bolagsstämma genomfördes den 15 oktober. På stämman beslutades  

att genomföra en fondemission, ändra bolagskategori till publikt och välja in 
Pirkko Sulila Tamsen som styrelseledamot. Pirkko har mångårig erfarenhet från 
utvecklingsbolag inom läkemedelssektorn samt forskning, företagande och  
ledarskap inom kunskapsföretag.

    Styrelsen beslutade att genomföra en listning av bolagets aktier på Nasdaq First 
North Premier, och listning skedde den 28 november. 

    Bolaget erhöll nödvändiga myndighetstillstånd för att starta kliniska fas 1-studier 
för läkemedelskandidaten ACD855 inom plattformen NeuroRestore. Bolaget  
började att dosera de första patienterna i december.     
    

Januari – september
    Bolaget genomförde under sommaren en riktad nyemission av aktier, vilket  

inbringande en emissionslikvid om ca 40 MSEK.   

    Ellen Donnelly valdes in i styrelsen på årsstämman den 16 maj vilket ytterligare 
stärkte och breddade kompetensen i styrelsen.

    Prekliniska tester av ACD855 slutfördes i juli.     
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VD har ordet

  Tiden är rätt.  
Behovet är enormt och 
forskningen har gjort 
stora framsteg.

Människans kamp för att bota sjukdomar och upptäcka nya bättre mediciner fort-
sätter oförtrutet. Vi har sett många enastående framgångar genom åren som har 
botat många patienter och minskat mycket lidande. Men det existerar fortfarande 
många allvarliga indikationer med ett enormt medicinskt behov. Hit hör inte minst 
Alzheimers sjukdom – en dödlig neurodegenerativ sjukdom som fortfarande saknar 
effektiva behandlingar. Denna svåra sjukdom drabbar miljontals människor världen 
över och kostar samhället många miljarder kronor varje år. 

AlzeCure arbetar med nya behandlingar för sjukdomen som är inriktade både  
på symptomlindring och prevention. Våra två unika forskningsplattformar – Alzstatin  
och NeuroRestore - inriktar sig på två nyckelfynd i sjukdomen: inlagringen av  
Abeta-amyloid (såsom plack) i hjärnan och störningen av nervcellernas normala 
funktion som leder till symptomen i sjukdomen. Alzecure har en diversifierad portfölj 
med fem läkemedelskandidater och bolagets fokus under 2018 var att driva utveck-
lingen av dessa vidare mot kliniska studier. 

2018 var ett mycket händelserikt år för AlzeCure, som vidareutvecklade och  
utökade sina två forskningsplattformar under året och har nu totalt fem kandidater  
i sin portfölj. Detta möjliggör dels ökade möjligheter att nå hela vägen till patient  
och marknad, men också potential för behandling av flera indikationer utöver  
Alzheimers, som till exempel kognitiva störningar inom TBI, Parkinsons och sömn-
apné, men även möjliga indikationer inom öga/öra. Vi planerar att under 2020 att  
ha två till tre läkemedels kandidater i klinik.

Bolaget genomförde en riktad emission i juni för att kunna påbörja planeringen och 
upphandlingen av de kliniska fas I-studierna för vår ledande läkemedelskandidat 
inom NeuroRestore plattformen, ACD855. Vi slutförde under sommaren även de 
sista förberedande prekliniska studierna för ACD855 inför inskickandet av de regula-
toriska dokument som krävs för att kunna påbörja kliniska studier. 

Bolaget erhöll under senhösten ett godkännande från Läkemedelsverket och den 
ansvariga etikkommittén att starta kliniska fas I-studier, och i december inleddes 
dosering av de första individerna i denna studie som är en dubbelblind, placebo-
kontrollerad, randomiserad first-in-man-studie för att utvärdera säkerhet, tolerans, 
farmakokinetik och CNS-farmakodynamik för ACD855. Studiestarten följer den upp-
satta tidsplanen för denna ledande läkemedelskandidat som syftar till att behandla 
patienter som lider av sjukdomstillstånd med kognitiva störningar, som exempelvis 
Alzheimers sjukdom.

Studiestarten är en viktig milstolpe för oss. ACD855 har potential att förbättra den 
kognitiva förmågan i flera olika sjukdomar, däribland Alzheimers, och kan därmed bli 
en mycket viktig behandling för att förbättra patienters livskvalité. 

Inom vår sjukdomsmodifierande läkemedelsplattform, Alzstatin, har den ledande  
läkemedelskandidaten ACD679 påbörjat de viktiga säkerhetsfarmakologiska och Forts. nästa sida.
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toxi kologiska studier som krävs innan kliniska studier kan påbörjas. Behovet av 
dessa typer av behandlingar är mycket stort och en sjukdomsmodifierande behand-
ling mot Alzheimer bedöms kunna generera mer än 10 miljarder USD i årlig försälj-
ning. Alzstatin fokuserar på att minska produktionen av amyloidogent Abeta i hjärnan.  
Målmekanismen styrks av nyligen redovisade studieresultat (BAN2401 studien) som 
vi bedömer validerar amyloid-hypotesen och därmed Alzstatins inriktning. Vi har 
under senare tid också sett stora framsteg inom diagnostikområdet, vilket är viktigt 
för att kunna identifiera rätt patienter till våra kommande kliniska studier.

AlzeCure består av ett starkt team med lång erfarenhet av industriell läkemedels-
framtagning. Våra forskare har arbetat med Alzheimers och andra neurodegenera-
tiva sjukdomar under många år innan vi grundade AlzeCure. Teamets kompetens 
sträcker sig över hela värdekedjan inom läkemedelsutveckling. Bolaget stärkte under 
året projektteamen ytterligare med bland annat kompetenser inom klinisk forskning 
för att säkra att all nödvändig expertis finns tillgänglig för projektens fortsatta utveck-
ling. AlzeCure stärkte också sin redan mycket kompetenta styrelse, då vi under 2018 
kunde hälsa Ellen Donnelly och Pirkko Tamsen välkomna. Styrelsen bidrar med viktig 
mångårig kunskap inom industriell läkemedelsforskning, kliniskt utvecklingsarbete 
och kommersiell kompetens inom fältet, men också med engagerat entreprenörskap  
och brett nätverk. 

AlzeCure hade som uttryckligt mål att under 2018 gå publikt vilket också skedde när 
bolaget noterades på Nasdaq First North Premier i slutet av november. I samband 
med detta gjordes en nyemission som trots det rådande tuffa marknadsklimatet 
var övertecknad, ett glädjande styrkebesked för bolaget. Listningen på Nasdaq First 
North Premier ger AlzeCure tillgång till kapitalmarknaden och skapar likviditet i bo-
lagets aktier. Den möjliggör även att AlzeCure tillförs nya aktieägare som kan stärka 
bolagets utveckling och bedöms också ha en positiv effekt på bolagets relationer 
med samarbetspartners och potentiella kunder.

2019 blir ett spännande år då vi har flera pågående parallella aktiviteter inom de 
två projektplattformarna, både inom klinik och preklinik. Den kapitalanskaffning på 
200 mSEK som genomfördes i samband med noteringen på Nasdaq First North 
Premier har gett oss de nödvändiga finansiella resurserna för att kunna fortsätta 
utvecklingen av våra substanser mot klinik och patient. Genom noteringen har vi fått 
många nya aktieägare, och jag vill hälsa er varmt välkomna till AlzeCure Pharma. Jag 
vill också passa på att tacka samtliga aktieägare för ert viktiga stöd och hoppas att ni 
kommer att finna den framtida utvecklingen som AlzeCure står inför, både intressant 
och spännande. Avslutningsvis vill jag också lyfta fram medarbetarna på AlzeCure - 
utan deras kompetens, energi, hårda arbete och fokus hade vi inte kunnat utveckla 
bolaget till den position som vi har idag. 

Huddinge i februari 2019

Johan Sandin

VD har ordet forts.
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AlzeCure Pharma arbetar aktivt med forskning och ut-
veckling av nya, innovativa och effektiva läkemedel inom 
hjärnans sjukdomar med ett primärt fokus på Alzheimers 
sjukdom. Bolaget utvecklar parallellt fem läkemedelskan-
didater utifrån de två forskningsplattformarna NeuroRe-
store och Alzstatin.

   Inom NeuroRestore utvecklas en ny generation sympt-
omlindrande läkemedel.
   Inom Alzstatin utvecklas sjukdomsmodifierande och 
preventiva läkemedel.

AlzeCure planerar för att två till tre av bolagets läkeme-
delskandidater kommer att befinna sig i kliniska studier 
under 2020. Genom en diversifierad läkemedelsportfölj 
möjliggörs även andra indikationer, som till exempel 
kognitiva störningar vid traumatisk hjärnskada, sömnapné 
och Parkinsons sjukdom.

Bolaget erhöll under Q4 ett godkännande från  
Läkemedelsverket och den ansvariga etikkommittén att 
påbörja kliniska fas I-studier för den ledande läkemedel-
skandidaten ACD855 från plattformen NeuroRestore. I 
december inleddes dosering av de första individerna i 
denna studie som är en placebokontrollerad first-in-man-
studie för att utvärdera säkerhet, tolerans, farmakokinetik 
och CNS-farmakodynamik för ACD855. Studiestarten 
följer den uppsatta tidsplanen för studien som syftar till 
att behandla patienter som lider av sjukdomstillstånd 
med kognitiva störningar, som till exempel Alzheimers 

sjukdom. Resultaten av studien beräknas vara klara vid 
halvårsskiftet 2020. Vi arbetar också vidare med utveck-
lingen av backup substanserna i denna plattform, ACD856 
och ACD857.

Starten av den kliniska studien med ACD855 är en vik-
tig milstolpe för bolaget. Denna läkemedelskandidat har 
potential att förbättra den kognitiva förmågan i flera olika 
sjukdomar och därmed signifikant kunna förbättra patien-
ters livskvalité. Att ACD855 administreras oralt kommer 
också att vara en stor fördel för patienterna.

Vår sjukdomsmodifierande forskningplattform, Alz-
statin, fokuserar på att minska produktionen av toxiskt 
Aβ i hjärnan. Aβ spelar en central patologisk roll i Alzhei-
mer och börjar ansamlas i hjärnan många år innan man 
utvecklar tydliga symptom. Målmekanismen i Alzstatin 
styrks av nyligen redovisade studieresultat som vi bedö-
mer validerar amyloid-hypotesen och därmed Alzstatins 
inriktning.

Under Q4 så har den ledande läkemedelskandidaten 
inom Alzstatin plattformen, ACD679, påbörjat de viktiga 
säkerhetsfarmakologiska och toxikologiska studier som 
krävs innan kliniska studier kan påbörjas. Dessa studier 
kommer att fortgå under 2019. Parallellt med detta arbe-
te pågår utvecklingen av nya backup-substanser i tidig fas. 

Behovet av dessa typer av behandlingar är mycket 
stort och en sjukdomsmodifierande behandling mot Alz-
heimer bedöms kunna generera mer än 10 miljarder USD 
i årlig försäljning. 

Projektutveckling
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Kommentar till rapporten 

Finansiell översikt

2018 2017 2018 2016/17

18-10-01 
–18-12-31

17-10-01 
–17-12-31

18-01-01 
–18-12-31

16-11-22 
– 17-12-31

Rörelseresultatet (KSEK) –12 877 –5 668 –35 893 –10 767

Periodens resultat & totalresultat (KSEK) –12 967 –5 672 –35 985 –10 822

Resultat per aktie före samt efter utspädning (SEK) –0,42 –0,30 –1,58 –0,79

Antal aktier 37 765 715 18 880 000

Forskningskostnader i procent av rörelsekostnader 93,9 93,5 92,8 93,5

Likvida medel (KSEK) 234 549 53 952

Soliditet (%) 98,0 92,6

Genomsnittligt antal anställda 2,0 1,0 1,5 0

Se definitioner nedan.

Intäkter och resultat
Under fjärde kvartalet uppgick övriga intäkter till 
1 117 KSEK (968), varav merparten avser bidrag från 
Vinnova. Intäkter från Vinnova redovisas i takt med att 
forskningsutgifter kostnadsförs.

Under perioden januari – december uppgick övriga 
intäkter till 3 925 KSEK (968).  

Rörelseresultatet under fjärde kvartalet uppgick till 
–12 877 KSEK (–5 668). Rörelseresultatet under perioden 
januari – december uppgick till –35 893 KSEK (–10 767). 
bolagets forskningsverksamhet har utvecklats stadigt och 
därmed även kostnaderna. Under bolagets fjärde kvartal 
har kostnaderna för forskning ökat med 112 % jämfört 
med samma kvartal föregående år, vilket är enligt plan.

Resultatet per aktie uppgick till –0,42 (–0,30) kronor  
för fjärde kvartalet 2018, och totalt för 2018 uppgick 
resultatet per aktie till –1,58 (–0,79) kronor.   
      

Finansiell ställning
Vid årets utgång uppgick det egna kapitalet till  
233 169 KSEK (51 825) och soliditeten uppgick till   
98,0 % (92,6 %). 

Likvida medel vid periodens utgång uppgick till  
234 549 KSEK (53 952).     
 

Kassaflöde och investeringar
Kassaflödet från den löpande verksamheten inklusive för-
ändringar av rörelsekapitalet för årets fyra kvartal uppgick 
till –36 274 KSEK (–8 421). 

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 
– 459 KSEK (–274) och utgör främst investering i labora-
torieutrustning. 

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick 
till 217 330 KSEK (62 647) för året. Bolaget genomförde 
under sommaren en nyemission om 40 MSEK som regist-
rerades hos Bolagsverket i juli 2018. Den 28 november 
introducerades bolagets aktier på Nasdaq First North  
och totalt 200 MSEK tillfördes bolaget före transaktions-
kostnader.      
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Redovisnings- och värderingsprinciper 
Allmän information och överensstämmelse med IAS 34
Bokslutskommunikén har upprättats enligt IAS 34 Delårs-
rapportering. AlzeCure Pharma AB bildades 22 november 
2016 och har sitt säte i Stockholm. Bolaget utgör ingen 
koncern varför bolaget tilllämpar IFRS med de justeringar 
som krävs enligt RFR2 Redovisning för juridiska personer. 
      
Väsentliga redovisnings- och värderingsprinciper
Delårsrapporten har upprättas i överensstämmelse med 
de redovisnings- och värderingsprinciper som tillämpades 
i bolagets årsredovisningen för 2017.  

Nyckeltal och definitioner
Resultat per aktie: periodens resultat dividerat med  
genomsnittligt antal aktier under perioden 

Soliditet: eget kapital, och i förekommande fall obeskat-
tade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhål-
lande till balansomslutningen.

Forskningskostnader i procent av rörelsekostnader: 
forskningskostnader dividerat med rörelsens kostnader, 
vilka innefattar administrationskostnader och övriga 
rörelsekostnader. I forskningskostnaderna ingår bolagets 
direkta kostnader rörande forskning såsom kostnader för 
personal, material och externa tjänster.  

Betydande uppskattningar  
och bedömningar
När kvartalsrapporter upprättas måste styrelsen och 
den verkställande direktören i enlighet med tillämpade 
redovisnings- och värderingsprinciper göra vissa upp-
skattningar, bedömningar och antaganden som påverkar 
redovisning och värdering av tillgångar, avsättningar, skul-
der, intäkter och kostnader. Utfallet kan avvika från dessa 
uppskattningar och bedömningar och uppgår mycket 
sällan till samma belopp som det beräknade utfallet.

De uppskattningar och bedömningar som gjorts i bok-
slutskommunikén,  inklusive bedömning av de viktigaste 
orsakerna till osäkerhet, är detsamma som det som tilläm-
pades i årsredovisningen för 2017 samt i samband med 
introduktionen på First North 28 november 2018.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Bolaget utvecklar läkemedelskandidater och det kommer 
alltid finnas regulatoriska, marknadsmässiga och finansiel-
la risker i verksamheten. Det har inte skett några väsent-
liga förändringar av de risker och osäkerhetsfaktorer 
under perioden jämfört med de som presenterades i det 
prospekt som offentliggjordes den 6 november och som 
finns tillgängligt på bolagets hemsida.   
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Aktien, aktiekapitalet & ägandeförhållande

Aktien
Aktien har handlats på Nasdaq First North Premier under 
namnet ALZCUR sedan den 28 november 2018. Aktien intro- 
ducerades till kursen 14 kronor per aktie. Antalet aktier i 
bolaget per 31 december 2018 uppgick till 37 765 715. 

Bolaget genomförde under sommaren en nyemission 
av 4 600 000 aktier till teckningskursen 8,70 kronor per 
aktie, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 46 000 
kronor. Totalt tillfördes bolaget ca 40 MSEK före transak-
tionskostnader. 

Under sista kvartalet genomfördes en fondemission då 
kvotvärdet ändrades från 0,01 till 0,025 vilket innebar att 
aktiekapitalet ökade till 587 000 kronor.

Finansiell kalender
Delårsrapport Q1, januari–mars 2019 1 maj 2019 
Årsredovisning 2018 1 maj 2019 
Årsstämma 22 maj 2019 
Delårsrapport Q2, april–juni 2019 31 augusti 2019

Styrelseordförande kontrollerar 
2,12 % av aktier per balansdagen.

Ägare per 31 december 2018

De tio största aktieägarna per 31 december Antal aktier
Aktiekapital  

och röster 

CBLDN-BFCM Fulltx Third Party Asset , Citibank NA London 4 347 500 12%

FV Group AB 2 000 000 5%

Danica Pension Försäkrings AB 1 854 673 5%

AlzeCure Discovery AB 1 710 000 5%

SEB-Stiftelsen 1 400 000 4%

Pontus Forsell 853 643 2%

Gunnar Nordvall 852 000 2%

Johan Lundkvist 850 000 2%

Magnus Halldin 850 000 2%

Johan Sandin 850 000 2%

10 största ägarna 15 567 816 41%

Övriga 22 197 899 59%

TOTAL 37 765 715 100%
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Styrelsens intygande

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén ger en 
rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver 
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.   
     

För ytterligare information, vänligen se www.alzecurepharma.se eller kontakta:  
Johan Sandin, VD      
e-post: johan.sandin@alzecurepharma.com     
 
FNCA är bolagets Certified Adviser.  
FNCA Sweden AB, +46 (0) 8-528 00 399, info@fnca.se.

Huddinge den 28 februari 2019
         

Thomas Pollare
Styrelseordförande

Annigje van Es Johansson
Ledamot

Ragnar Linder
Ledamot

Ellen Donnelly
Ledamot

Pirkko Sulila Tamsen
Ledamot

Johan Sandin
Verkställande direktör
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Granskningsrapport

Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten 
för Alzecure Pharma AB (publ.) för perioden 1 januari till 
den 31 december 2018. Det är styrelsen och verkstäl-
lande direktören som har ansvaret för att upprätta och 
presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och 
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 ut-
förd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning 
består av att göra förfrågningar, i första hand till personer 
som är ansvariga för finansiella frågor och redovisnings-
frågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra 
översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning 
har en annan inriktning och en betydligt mindre omfatt-
ning jämfört med den inriktning och omfattning som en 

Revisors rapport över översiktlig granskning av finansiell delårsinformation (delårsrapport) upprättad i enlighet med IAS 
34 och 9 kap. årsredovisningslagen (1995:1554). 

Alzecure Pharma AB (publ.) org.nr. 559094-8302

revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De 
granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig gransk-
ning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan 
säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständighet-
er 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 kom-
mit fram några omständigheter som ger oss anledning att 
anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad 
i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen.

Stockholm den 28 februari 2018
Grant Thornton Sweden AB

Micael Schultze
Auktoriserad revisor
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Rapport över resultat och övrigt totalresultat

KSEK 2018 2017 2018 2016/17

18-10-01 
–18-12-31

17-10-01 
–17-12-31

18-01-01 
–18-12-31

16-11-22 
– 17-12-31

Övriga rörelseintäkter 1 117 968 3 925 968

Suma rörelsens intäkter 1 117 968 3 925 968

Administrationskostnader –816 –402 –2 558 –733

Forskningskostnader –13 146 –6 205 –36 932 –10 973

Övriga rörelsekostnader –32 –29 –328 –29

Rörelseresultat –12 877 –5 668 –35 893 –10 767

Resultat från finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter –90 –4 –92 –55

Resultat efter finansiella poster –12 967 –5 672 –35 985 –10 822

Periodens resultat & totalresultat –12 967 –5 672 –35 985 –10 822

Genomsnittligt antal aktier före utspädning, st 30 622 858 18 880 000 22 774 048 13 618 333

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, st 30 622 858 18 880 000 22 774 048 13 618 333

Periodens resultat per aktie före utspädning, kr –0,42 –0,30 –1,58 –0,79

Periodens resultat per aktie efter utspädning, kr –0,42 –0,30 –1,58 –0,79
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Rapport över finansiell ställning/balansräkning

KSEK 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Projekträttigheter 17 17

Summa immateriella anläggningstillgångar 17 17

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 597 242

Summa materiella anläggningstillgångar 597 242

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar 7 7

Summa finansiella anläggningstillgångar 7 7

Summa anläggningstillgångar 621 266

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 8 –

Övriga kortfristiga fordringar 2 503 1 549

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 101 204

Summa kortfristiga fordringar 2 612 1 753

Kassa och bank 234 549 53 952

Summa omsättningstillgångar 237 161 55 705

SUMMA TILLGÅNGAR 237 782 55 971

KSEK 2018-12-31 2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 944 189

Överkursfond 279 032 62 458

Balanserat resultat –10 822 –

Periodens och årets resultat –35 985 – 10,822

Summa eget kapital 233 169 51 825

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 3 646 1 332

Övriga kortfristiga skulder 39 77

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 928 2 737

Summa kortfristiga skulder 4 613 4 146

Totala skulder 4 613 4 146

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 237 782 55 971
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Förändring av eget kapital

KSEK Aktiekapital Överkursfond
Balanserat 

resultat
Periodens och 
årets resultat

Totalt eget 
kapital

Ingående balans 2016-11-22 0 0 0 0 0

Nyemission 189 62 458 62 647

Periodens resultat och totalresultat –10 822 –10 822

Utgående balans 2017-12-31 189 62 458 0 –10 822 51 825

Ingående balans 2018-01-01 189 62 458 0 –10 822 51 825

Omföring föregeånde resultat och totalresultat –10 822 10 822 0

Nyemission 46 35 573 – – 35 619

Periodens resultat och totalresultat –23 018 –23 018

Utgående balans 2018-09-30 235 98 031 –10 822 –23 018 64 426

Fondemission 352 –352 –

Nyemission, IPO 357 181 353 – – 181 710

Transaktioner med ägarna 709 181 001 – – 181 710

Periodens resultat och totalresultat –12 967 –12 967

Utgående balans 2018-12-31 944 279 032 –10 822 –35 985 233 169
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Kassaflödesanalys   

KSEK 2018 2016/17

18-01-01 
–18-12-31

16-11-22 
– 17-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat före finansiella poster –35 893 –10 767

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.

Avskrivningar 104 8

Betald ränta –93 –55

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändringar i rörelsekapitalet

–35 882 –10 814

Förändringar av rörelsekapitalet

Förändring av kundfordringar –8 –

Förändring av övriga kortfristiga fordringar –851 –1 753

Förändring av leverantörsskulder 2 314 1 332

Förändring av övriga kortfristiga rörelseskulder –1 847 2 814

Nettokassaflöde från den löpande verksamheten –36 274 –8 421

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar – –17

Investeringar i materiella anläggningstillgångar –459 –250

Placeringar i övriga finansiella tillgångar – –7

Kassaflöde från investeringsverksamheten –459 –274

Finansieringsverksamheten

Nyemssion 217 330 62 647

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 217 330 62 647

Årets kassaflöde 180 597 53 952

Likvida medel vid årets början 53 952 –

Likvida medel vid årets slut 234 549 53 952


