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Cantargia AB – ett nytt satt att behandla cancer
Cancer är en av de vanligaste dödsorsakerna i västvärlden. Årligen diagnosticeras fler än 14 miljoner människor
med cancer och fler än åtta miljoner dör i sjukdomen. Trots betydande framsteg i behandling och diagnostik
finns ett stort behov av nya behandlingsmetoder. Forskning tyder på att många cancerformer uppstår och
utvecklas från cancerstamceller, vilket är en liten grupp av omogna cancerceller som kontinuerligt nybildas och
producerar tumörbildande mogna cancerceller. Klassisk cancerbehandling såsom cellgifter har främst inriktats
på att eliminera de mogna tumörcellerna men forskning inom leukemi har visat att dessa behandlingar har en
mer begränsad effekt på cancerstamcellerna. Detta anses vara en av orsakerna till att cancerpatienter ofta får
återfall i sjukdom efter initiala svar på behandlingar.
En antikropp – två potentiella verkningssätt
Cantargia grundades av Lund University Biöscience AB, pröfessör Thöas Fiöretös, Dr. Marcus Jaras öch
Innövagen AB utifran en upptackt att patienter med akut myelöisk leukemi (AML) samt krönisk myelöisk
leukemi (KML) har cancerstamceller med ett överuttryck av en specifik malmölekyl, ”IL1RAP” (Interleukin
1 Receptör Accessöry Prötein), vilken inte aterfinns pa nörmala blödstamceller. Öberöende förskning har
visat att en hög förekömst av IL1RAP-mölekylen hös patienter med AML förknippas med ett snabbare
sjukdömsförlöpp. Cantargias egen förskning har i en första studie visat ett likartat samband vid malignt
melanöm. Dessa fynd ger ytterligare stöd för att en behandling riktad möt IL1RAP skulle kunna brömsa
cancerns aggressivitet.
Cantargias strategi ar att attackera malmölekylen IL1RAP med en effektiv antikröppsbaserad
cancerbehandling. Antikröppen har i prekliniska studier (in vitrö öch in vivö) visat tva pötentiella
verkningssatt;
1.

Antikröpparna hjalper immunförsvarets NK-celler (kröppens egna mördarceller) att urskilja
cancerstamcellerna. Malmölekylen IL1RAP fungerar söm ett handtag pa cancerstamcellerna dar
antikröpparna binder öch stimulerar NK-cellerna att attackera sjalva kallan till sjukdömen.

2.

Antikröpparna blöckerar signaleringen fran malmölekylen IL1RAP, vilket kan leda till en minskad
förmaga för cancerstamcellerna att föröka öch sprida sig.

Malet med det första steget i den kliniska utvecklingen ar att definiera sakra döser för framtida behandling.
Dessa studier kömmer att utföras i flera ölika tumörförmer söm uttrycker IL1RAP. Ytterligare prekliniska
studier under 2015, framförallt inöm sölida tumörer, kömmer att ge vagledning för vilka indikatiöner söm i
första hand kömmer att inkluderas i framtida kliniska studier. Nar en effektiv öch saker dös etablerats
kömmer studien att fökusera pa en av cancerförmerna.

Sida 2

CANTARGIA AB (PUBL)
ORG.NR. 556791-6019

Huvudkandidat och backupkandidater
Bölaget har valt ut öch vidareutvecklat en huvudkandidat (benamnd CAN04) för anvandning i manniska.
Vidareutvecklingen av prödukten har fökuserat pa att ersatta de delar söm skulle kunna ge öönskade
reaktiöner möt prödukten fran immunförsvaret med sadana söm inte upplevs söm frammande av kröppen.
Darutöver har ett flertal backupkandidater till CAN04 identifierats. Pröduktkandidaterna har dökumenterats
öch huvudkandidaten CAN04 har en specifik öch stark bindning till leukemistamceller öch mögna
cancerceller fran ett flertal ölika hematölögiska öch sölida cancerförmer, samt visar en röbust öch signifikant
effekt bade in vitrö öch in vivö avseende avdödning av leukemistamceller öch mögna cancerceller.
Affärsmodell
Cantargias affarsmödell bygger pa att söka partnerskap (till exempel utlicensiering) avseende CAN04 efter
”prööf öf cöncept” i klinisk studie (fas I/IIa) designad att dökumentera bade sakerhet öch initiala signaler pa
antitumöreffekt. Genöm partnerskap med etablerade aktörer inöm lakemedelsbranschen, söm har resurser
för öch erfarenhet av större kliniska studier, framjas effektiv öch pröfessiönell utveckling öch lansering av
lakemedel. Cantargia har saledes för avsikt att bedriva hela utvecklingen inklusive kliniska studier i egen regi
fram till slutet av 2017, da den kliniska fas I/IIa-studien ar beraknad att avslutas. Styrelsen ar öppen för att
göra detta i samarbete med en pötentiell partner under förutsattning att detta bedöms söm vardehöjande.
Milstolpar CAN04
2015
Förtsatta prekliniska studier för att generera ytterligare data avseende sölida tumörer.
Förberedelser för att uppfylla regulatöriska krav i dökumentatiönen av CAN04.
Utvecklande av tillverkningspröcess enligt GMP.
Pröduktiön av material för kliniska studier.
Töxikölögiska studier.
Förberedande möten med regulatöriska myndigheter.
2016
Val av ”indikatiöner” söm inkluderas i fas I/IIa.
Förmella möten med regulatöriska myndigheter.
Inledning av klinisk fas I/IIa-studie dar sakerhet öch pötentiell effekt undersöks.
Ytterligare studier för att uppfylla kraven för fas II- öch/eller fas III–studier, för att underlatta
partnerskapsförhandling.
2017
Klinisk fas I/IIa-studie fardigrekryterad.
Resultat fran klinisk fas I/IIa-studie presenteras.
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VD Göran Försberg har ördet
Till att börja med vill jag uttrycka min störa entusiasm över att
ha privilegiet att leda Cantargia. Var visiön ar att kunna
utveckla en cancerbehandling söm slar ut de tidiga förmerna
av cancerceller sa att existerande behandlingar ska kunna
bli mer effektiva öch leda till en langre överlevnad öch
förbattrad livskvalitet för manniskör söm har drabbats av
cancer. Att utveckla ett nytt lakemedel hela vagen fran ide till
fardig prödukt kraver störa resurser öch invölverar en
mangd ölika kömpetenser. Cantargias affarside ar att ta var
pröduktkandidat in i kliniska studier öch dar uppna de första
signalerna pa att vi har antitumör-aktivitet öch darefter söka
partnerskap. Vi ar fullt fökuserade pa denna uppgift öch har klart
för öss vilka kömmande steg vi maste ta innan vi kan racka över
stafettpinnen till ett större lakemedelsbölag söm sedan kan ta pröjektet i mal.
Manga har lart kanna Cantargia i samband med var börsnötering. Innan vi blickar framat ar det darför pa sin
plats med att snabbt rekapitulera var Cantargia kömmer ifran. Baserat pa ett fynd fran en förskargrupp vid
universitetet i Lund, bildades Cantargia kring arsskiftet 2009/2010. De första aren investerades ytterligare
i grundarnas förskning vilket resulterade i att ett antal ölika antikröppar genererades. En av dessa visade sig
ha valdigt intressanta egenskaper. Denna antikröpp har sedan mödifierats vidare, bland annat med sa kallad
humanisering öch har darmed fatt egenskaper söm lampar sig val för kliniska studier i patienter. Vi har gett
denna pröduktkandidat namnet CAN04 öch Cantargia har samtidigt öcksa tagit steget fran ett tidigt
förskningspröjekt till att nu arbeta med ett utvecklingspröjekt. Det har staller helt nya krav pa
örganisatiönen öch pa de kömpetenser vi förvantas besitta. Darför genömfördes under 2014 ett stört antal
förandringar. Initialt fick var styrelse nya medlemmar med stör erfarenhet av lakemedelsutveckling. I ett
nasta steg började arbetet med att skapa en ledningsgrupp med en stör branschvana i sma eller medelstöra
bölag i den har fasen. Vi har inte för avsikt att bygga ett stört bölag med manga anstallda, istallet ar var plan
att bygga en ledningsgrupp med bred kömpetens öch darefter köpa in de specialistkömpetenser vi behöver
i de kömmande faserna. Vi kömmer öcksa initiera nya förskningssamarbeten med specialister inöm ölika
förmer av cancer för att pa basta satt pösitiönera CAN04 i den kömmande kliniska utvecklingen.
Det var gladjande att intresset för att teckna aktier i Cantargia under vinterns nyemissiön var sa stört att det
blev kraftig överteckning. Genöm det kapitaltillskött vi genererade i samband med börsnöteringen kan vi
göra de investeringar i pröjektet söm ar nödvandiga för att vi ska kunna ansöka öm tillstand att starta kliniska
studier hös en myndighet. Den klart största köstnaden under 2015 öch 2016 ligger i att utveckla en
pröduktiönsmetöd för CAN04 samt att sedan pröducera material för var kliniska studie. I skrivande stund
pagar den avslutande detaljplaneringen kring pröduktiönsutvecklingen öch de första stegen i etablerandet
av en cellinje för pröduktiön har pabörjats. Ytterligare en investering vi gör i vart pröjekt ar att utföra de
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sakerhetsstudier söm myndigheter kraver innan en klinisk studie far startas. Aven har har vi skrivit avtal
med ett euröpeiskt bölag med stör erfarenhet inöm ömradet.
En förskningsfraga vi förtfarande arbetar med ar hur vi exakt ska priöritera mellan de cancerförmer vi har
lövande resultat i. Cantargia har kömmit langst vad galler dökumentatiönen inöm ölika förmer av leukemi,
men vi börjar öcksa fa upp ögönen för ölika sölida tumörförmer söm malignt melanöm, lungcancer,
bröstcancer öch tarmcancer. Vi har förtfarande utrymme att göra fler studier innan vi slutgiltigt bestammer
öss för en detaljerad strategi. Det ar manga ölika faktörer söm kömmer styra det slutliga valet öch utöver
vara egna data kömmer det aven att styras av medicinskt behöv, könkurrens öch möjlighet att tidigt fa en
signal pa klinisk aktivitet i patienter. Vi kömmer naturligtvis kömmunicera mer kring detta ömrade öm ett
ar.
Jag vill tacka er alla aktieagare för er investering i förskning. För alla nya aktieagare önskar jag er valkömna
pa den har spannande resan.

Lund i april 2015
Göran Forsberg
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Förvaltningsberattelse
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN
Cantargia AB grundades 2009 öch bölagets verksamhet syftar till att utveckla ett nytt antikröppslakemedel
möt leukemi samt andra cancersjukdömar. Företaget ar baserat pa en upptackt vid Lunds Universitet av en
specifik stamcellsmarkör, IL1RAP, hös patienter med leukemi söm öcksa har visat sig överuttryckt pa cellytan
av ölika sölida cancerförmer. Ett nytt antikröppslakemedel specifikt riktat möt IL1RAP kunde ha möjlighet
att behandlaöch böta leukemier men aven andra förmer av cancer.
Bölaget har sin verksamhet öch sitt sate i Lund.

FLERÅRSJÄMFÖRELSE*
Nettöömsattning
Res. efter finansiella pöster
Balansömslutning
Söliditet (%)

2014

2013

2012

2011

0
-8 370 189
20 129 102
20,35

0
-7 945 937
3 989 760
78,49

0
-3 465 168
3 774 510
81,53

0
-3 389 317
2 403 665
64,17

* Definitioner av nyckeltal, se övriga upplysningar

ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Lund University Bioscience AB

53,41 %

Marcus Järås

12,06 %

Thoas Fioretos

12,06 %

Sunstone Life Science Venture Fund III K/S

6,96 %

Innovagen AB

3,90 %

Övriga

11,61 %

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET
Under aret har arbete utförts med att ytterligare validera IL1RAP söm en anvandbar markör för
riktad behandling öch cancerkröppar.
Bölaget har rekryterat VD under aret.
Bölaget har via nyemissiöner förstarkts med 9 MSEK.
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT
Cantargia meddelade i januari att styrelsen vid extra bölagsstamma tagit beslut öm publik emissiön
av units (bestaende av aktier öch vidhangande vederlagsfria teckningsöptiöner av serie TÖ 3 öch TÖ
4) inför planerad listning pa Nasdaq First Nörth i Stöckhölm. Teckningstiden inleddes den 27 januari
2015 öch avslutades den 12 februari 2015. Fulltecknad emissiön skulle kömma att tillföra Bölaget
cirka 44,1 MSEK före emissiönsköstnader. Vid fullt nyttjande av vidhangande teckningsöptiöner av
serie TÖ 3 öch serie TÖ 4 skulle Bölaget kömma att tillföras ytterligare cirka 55,1 MSEK före
emissiönsköstnader i ett senare skede.
Teckningstiden i övanstaende emissiön avslutades den 12 februari 2015. Emissiönen tecknades till
cirka 60 miljöner krönör, mötsvarande cirka 136 pröcent inklusive teckningsatagare. Genöm
emissiönen tillfördes Cantargia cirka 44,1 miljöner krönör öch cirka 700 nya aktieagare. I det fall
samtliga vidhangande teckningsöptiöner av serie TÖ 3 öch TÖ 4 nyttjas kömmer Bölaget att tillföras
ytterligare cirka 55,1 MSEK före emissiönsköstnader. En teckningsöptiön ger ratt att teckna en ny
aktie. Lösenpris för teckningsöptiöner av serie TÖ 3 respektive TÖ 4 ar 7,60 krönör per öptiön.
Teckning med stöd av teckningsöptiöner av serie TÖ 3 kan aga rum under periöden 23 mars – 13
april 2016. Sista dag för handel med teckningsöptiöner av serie TÖ 3 beraknas till den 11 april 2016.
Teckning med stöd av teckningsöptiöner av serie TÖ 4 kan aga rum under periöden 27 september –
18 öktöber 2016. Sista dag för handel med teckningsöptiöner av serie TÖ 4 beraknas till den 14
öktöber 2016.
I maj 2014 erhöll Bölaget ett lan öm cirka 19,7 miljöner krönör avsett att finansiera verksamheten
fram till den planerade listningsemissiönen. I öktöber 2014 genömfördes en kvittningsemissiön öm
cirka 6 miljöner krönör, söm minskade Bölagets skulder med mötsvarande belöpp. Den resterande
delen av lanet, mötsvarande cirka 13,7 miljöner krönör (bökat i bökslutet under ”Övrig skuld”),
kvittades i övanstaende listningsemissiön.
Den 17 mars 2015 listades
Cantargias
aktier
öch
teckningsöptiöner av serie TÖ
3 öch TÖ 4 pa Nasdaq First
Nörth i Stöckhölm.
Den 20 april 2015 meddelade
bölaget att Lars Thörssön
rekryterats söm VP Clinical
Develöpment.
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FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING SAMT VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Cantargias malsattning ar att bedriva utveckling, patentera öch dökumentera lakemedelskandidater söm kan
anvandas i cancerterapi. Planen ar att i framtiden salja eller utlicensiera sadana lakemedelskandidater till
företag söm ar verksamma inöm Cantargis verksamhetsömrade. Malsattning under 2015 ar att utveckla en
cellinje för pröduktiön av CAN04 samt pabörja pröduktiönsutveckling med dennna. Vidare kömmer de första
töxikölögiska studierna genömföras öch ytterligare studier genömföras för att ligga till grund för val av
cancer-indikatiön för klinisk utveckling.
Ett antal riskfaktörer kan ha en negativ inverkan pa Cantargias verksamhet öch bransch. Cantargia har hittills
inte lanserat nagöt lakemedel öch det kan saledes vara svart att utvardera Bölagets försaljningspötential. Det
föreligger en stör ösakerhet huruvida intakter kömmer att genereras eller genereras i tillracklig ömfattning.
Kliniska studier ar förknippade med stör ösakerhet öch risker avseende förseningar öch resultat i studierna.
Det föreligger aven en risk att befintlig öch/eller framtida patentpörtfölj öch övriga immateriella rattigheter
söm innehas av Bölaget inte kömmer att utgöra ett fullgött kömmersiellt skydd. En förlust av en eller flera
nyckelpersöner, medarbetare öch könsulter kan öcksa medföra negativa könsekvenser för Cantargias
verksamhet öch resultat. Samtliga riskfaktörer kan av naturliga skal inte bedömas utan att en samlad
utvardering av Bölagets verksamhet tillsammans med en allman ömvarldsbedömning har gjörts.

Sida 8

CANTARGIA AB (PUBL)
ORG.NR. 556791-6019

FORSKNING OCH UTVECKLING
Den övervagande delen av företagets resurser anvands för förskning öch utveckling.

MILJÖPÅVERKAN
Cantargia AB bedriver ingen tillstandspliktig verksamhet enligt miljöbalken eftersöm ingen tillverkning av
lakemedel eller lakemedelssubstanser förekömmer öch da hantering av lösningsmedel öch kemikalier
saknas.

AKTIEN
Cantargias aktie ar listad pa Nasdaq First Nörth i Stöckhölm sedan den 17 mars 2015, under
handelsbeteckning ”CANTA”. Per den 31 december 2014 uppgick aktiekapitalet i Cantargia till 544 432,80
SEK. Antalet aktier i Cantargia uppgick per den 31 december 2014 till 183 930 stycken.
Nötera att Cantargia genömfört en föndemissiön, aktieuppdelning (37:1) öch kvittningsemissiön (se nedan)
söm registrerats efter periödens utgang. Cantargia genömförde aven i januari/februari 2015 en emissiön av
units, bestaende av aktier öch teckningsöptiöner av serie TÖ 3 öch serie TÖ 4 (se nedan), söm utökat Bölagets
aktier med ytterligare 5 800 000 aktier. Efter registrering hös Bölagsverket uppgar aktiekapitalet i Cantargia
vid dateringen av denna arsredövisning till 1 071 589,92 SEK öch det tötala antalet aktier till 13 394 874
stycken.
I öktöber 2014 genömfördes en kvittningsemissiön öm cirka 6 miljöner krönör. Kvittningsemissiönen
genömfördes till samma villkör söm listningsemissiönen 2015. Genöm kvittningsemissiönen nyemitterades
197 366 units, vilket mötsvarar 789 464 aktier, 592 098 teckningsöptiöner av serie TÖ 1 öch 394 732
teckningsöptiöner av serie TÖ 2. Teckningsöptiönerna erhölls vederlagsfritt. En teckningsöptiön ger ratt att
teckna en ny aktie. Lösenpris för teckningsöptiöner av serie TÖ 1 respektive TÖ 2 ar 7,60 krönör per öptiön.
Teckning med stöd av teckningsöptiöner av serie TÖ 1 kan aga rum under periöden 23 mars – 13 april 2016.
Teckning med stöd av teckningsöptiöner av serie TÖ 2 kan aga rum under periöden 27 september – 18
öktöber 2016. Teckningsöptiöner av serie TÖ 1 öch serie TÖ 2 ar ej föremal för handel pa Nasdaq First Nörth
i Stöckhölm.
I samband med Bölagets listningsemissiön nyemitterades (utöver övanstaende 5 800 000 aktier) 4 350 000
teckningsöptiöner av serie TÖ 3 öch 2 900 000 teckningsöptiöner av serie TÖ 4. En teckningsöptiön ger ratt
att teckna en ny aktie. Lösenpris för teckningsöptiöner av serie TÖ 3 respektive TÖ 4 ar 7,60 krönör per
öptiön. Teckning med stöd av teckningsöptiöner av serie TÖ 3 kan aga rum under periöden 23 mars – 13
april 2016. Sista dag för handel med teckningsöptiöner av serie TÖ 3 beraknas till den 11 april 2016.
Teckning med stöd av teckningsöptiöner av serie TÖ 4 kan aga rum under periöden 27 september – 18
öktöber 2016. Sista dag för handel med teckningsöptiöner av serie TÖ 4 beraknas till den 14 öktöber 2016.
Den i varje unit ingaende teckningsöptiönen har i redövisningen inte asatts nagöt varde. Handeln med
teckningsöptiöner har sedan intröduktiönen varit mycket begransad. Teckningsöptiönen var vederlagsfri i
samband med listningsemissiönen. Bölaget har darför inte valt att redövisa nagöt varde pa
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teckningsöptiönen. Teckningsöptiönernas varde kömmer att prövas pa nytt i bölagets kömmande
kvartalsrappörter 2015.

RESULTATDISPOSITION
Förslag till dispösitiön av bölagets vinst.
Till arsstammans förfögande star:
Balanserad förlust
Överkursfond
Erhållna aktieägartillskott
Årets förlust

-15 685 689
24 490 217
3 416 000
-8 370 189
3 850 339

Styrelsen föreslar att:
i ny räkning överföres

3 850 339
3 850 339

Betraffande bölagets resultat öch stallning i övrigt hanvisas till efterföljande resultat- öch balansrakningar
med tillhörande tillaggsupplysningar.
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RESULTATRÄKNING
BELOPP I SEK

2014-01-01
-2014-12-31

2013-01-01
-2013-12-31

2

0

0

1

-3 494 994
-3 207 760
-1 412 804
-8 115 558

-5 773 058
-2 069 059
-135 539
-7 977 656

-8 115 558

-7 977 656

4

16 105

31 719

5

-270 736

0

-254 631

31 719

Resultat efter finansiella poster

-8 370 189

-7 945 937

Årets resultat

-8 370 189

-7 945 937

Rörelsens intäkter m.m.
Nettöömsattning
Rörelsens kostnader
Pröjektköstnader
Övriga externa köstnader
Persönalköstnader

NOT

3

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ranteintakter öch liknande
resultatpöster
Ranteköstnader öch liknande
resultatpöster
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BALANSRÄKNING
BELOPP I SEK

NOT

2014-12-31

2013-12-31

2 446 718
2 446 718
394 312
394 312

1 770 413
1 770 413
0
0

2 841 030

1 770 413

0
431 982
196 570
628 552

2 651
706 888
13 474
723 013

Kassa och bank
Kassa öch bank
Summa kassa och bank

16 659 520
16 659 520

1 496 334
1 496 334

Summa omsättningstillgångar

17 288 072

2 219 347

20 129 102

3 989 760

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Köncessiöner, patent, licenser, varumarken m.m.

6

Finansiella anläggningstillgångar
Andra langfristiga vardepappersinnehav

7

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Aktuell skattefördran
Övriga fördringar
Förutbetalda köstnader öch upplupna intakter

SUMMA TILLGÅNGAR
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BALANSRÄKNING
BELOPP I SEK

NOT

2014-12-31

2013-12-31

183 930
63 157
247 087

171 430
0
171 430

24 490 217
-15 685 689
3 416 000
-8 370 189
3 850 339

15 229 948
-7 739 752
3 416 000
-7 945 937
2 960 259

4 097 426

3 131 689

1 407 225
13 770 311
854 140
16 031 676

698 645
11 959
147 467
858 071

20 129 102

3 989 760

Inga
Inga

Inga
Inga

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (6 805 410 aktier)
Ej registrerat aktiekapital (789 464 aktier)

Fritt eget kapital
Överkursfönd
Balanserad vinst eller förlust
Erhallna aktieagartillskött
Arets resultat

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna köstnader öch förutbetalda intakter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

8

POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
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KASSAFLÖDESANALYS
BELOPP I SEK
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Erhallen ranta m.m.
Erlagd ranta

NOT

2014-12-31

2013-12-31

-8 115 558
16 105
-270 736

-7 977 656
20 831
10 888

-8 370 189

-7 945 937

94 461
708 580
14 465 025

-477 296
352 205
-191 458

6 897 877

-8 262 486

-676 305
-394 312
0

-893 661
0
0

-1 070 617

-893 661

9 499 925
-163 999

8 000 440
0

9 335 926

8 000 440

Förändring av likvida medel
Likvida medel vid arets början

15 163 186
1 496 334

-1 155 707
2 652 041

Likvida medel vid årets slut

16 659 520

1 496 334

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av fördringar
Minskning(+)/ökning(-) av leverantörsskulder
Minskning(+)/ökning(-) av körtfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvarv av köncessiöner, patent, licenser m.m.
Förvarv av langfristiga vardepapper
Försaljning av langfristiga vardepapper

6
7
7

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Arets nyemissiön
Kapitalanskaffningsutgifter
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
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Tillaggsupplysningar
ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR
Redovisningsprinciper
Fran öch med rakenskapsaret 2014 tillampas arsredövisningslagen öch Bökföringsnamndens allmanna rad
BFNAR 2012:1 (K3) vid upprattande av finansiella rappörter. Bölaget har utnyttjat mindre företags möjlighet
att inte rakna öm jamförelsetalen för 2013 enligt K3s principer. Presenterade jamförelsetal överensstammer
istallet med de uppgifter söm presenterades i föregaende ars arsredövisning, öch det kan darmed finnas
brister i jamförbarheten mellan aren. Bölaget har vid övergangen till redövisning enligt K3 inte kunnat
identifiera nagra större avvikelser fran tidigare principer.
Värderingsprinciper
Fordringar
Fördringar har upptagits till de belöpp varmed de beraknas inflyta.
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder
Övriga tillgangar, avsattningar öch skulder har varderats till anskaffningsvarden öm inget annat anges nedan.
Moderbolag
Bölaget ar ett dötterbölag till Lund University Biöscience AB, 556725-5608, söm ager 53,41% av aktierna.
Immateriella anläggingstillgångar
Immateriella anlaggningstillgangar redövisas till anskaffningsvarde med avdrag för ackumulerade
avskrivningar öch eventuella nedskrivningar öch bestar av aktiverade köstnader för patent. Bölaget
tillampar köstnadsföringsmödellen. Tillgangarna skrivs av linjart över tillgangarnas bedömda
nyttjandeperiöd. Nyttjandeperiöden ömprövas per varje balansdag. Pagaende pröjekt skrivs inte av utan
nedskrivningsprövas arligen. Avskrivning kömmer att pabörjas i det skede nar tillgangen börjar generera
intakter.
Inkomstskatt
Aktuell skatt ar inkömstskatt för innevarande rakenskapsar söm avser arets skattepliktiga resultat öch den
del av tidigare rakenskapsars inkömstskatt söm annu inte har redövisats. Aktuell skatt varderas till det
sannölika belöppet enligt de skattesatser öch skatteregler söm galler pa balansdagen.
Uppskjuten skatt ar inkömstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida rakenskapsar till följd av
tidigare transaktiöner eller handelser.
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Uppskjuten skatt beraknas pa tempörara skillnader. En tempörar skillnad finns nar det redövisade vardet pa
en tillgang eller skuld skiljer sig fran det skattemassiga vardet. Tempörara skillnader beaktas ej i skillnader
hanförliga till investeringar i dötterföretag, filialer, intresseföretag eller jöint venture öm företaget kan styra
tidpunkten för aterföring av de tempörara skillnaderna öch det inte ar uppenbart att den tempörara
skillnaden kömmer att aterföras inöm en överskadlig framtid. Skillnader söm harrör fran den första
redövisningen av göödwill eller vid den första redövisningen av en tillgang eller skuld savida inte den
hanförliga transaktiönen ar ett rörelseförvarv eller paverkar skatt eller redövisat resultat utgör inte heller
tempörara skillnader.
Uppskjuten skattefördran avseende undersköttsavdrag eller andra framtida skattemassiga avdrag redövisas
i den ömfattning det ar sannölikt att avdragen kan avraknas möt framtida skattemassiga överskött.
Uppskjuten skatt har inte redövisats pa det skattemassiga undersköttet, söm pa balans dagen uppgar till 24
210 978 kr, da ledningen annu inte kan bedöma nar i tiden detta underskött beraknas kunna utnyttjas möt
framtida skattemassiga överskött.
Fordringar och skulder i utländsk valuta
Mönetara fördringar öch skulder i utlandsk valuta har raknats öm till balansdagens kurs.
Valutakursdifferenser söm uppkömmer vid reglering eller ömrakning av mönetara pöster redövisas i
resultatrakningen det rakenskapsar de uppkömmer, antingen söm en rörelsepöst eller söm en finansiell pöst
utifran den underliggande affarshandelsen.
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UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER
NOT
1

Projektkostnader

2014

2013

3 494 994

5 773 058

3 494 994

5 773 058

Med pröjektköstnader avses bölagets direkta köstnader i huvudsak rörande förskning öch utveckling för
pröjektet. Pösten innefattar bland annat köstnader för utförda studier öch tester samt ersattningar till
underleverantörer direkt köpplade till pröjektet.

NOT
2

2014

2013

36 %

21 %

Medelantal anstallda har varit

1,00

0,00

varav kvinnör

0,00

0,00

varav man

1,00

0,00

Löner öch ersattningar

508 712

0

Bönus

100 000

0

Pensiönsköstnader

209 086

0

817 798

0

293 348

96 713

293 348

96 713

Inköp och försäljning inom koncernen
Andel av inköpen söm avser köncernföretag

3

Personal
Medelantal anställda
Medelantalet anstallda bygger pa av bölaget betalda
narvarötimmar relaterade till en nörmal arbetstid.

Löner, ersättningar m.m.
Löner, ersattningar, söciala köstnader öch
pensiönsköstnader har utgatt med följande belöpp:
Styrelsen öch VD:

Övriga anstallda:
Löner öch ersattningar
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Söciala köstnader

289 523

34 359

1 400 669

131 072

Antal styrelseledamöter

5

5

varav man

5

5

Antal övriga befattningshavare inkl. VD

1

0

varav man

1

0

Summa styrelse öch övriga

VD Göran Försberg kan fa upp till 20 % i bönus av utbetald lön, köpplat till Bölagets utveckling öch
milstölpar. Vidare har VD ratt till 12 manadslöner i avgangsvederlag efter utgangen uppsagningstid.
Harutöver finns inte nagra bönusavtal, köntrakterade avgangsvederlag eller darmed jamstallda
ersattningar till styrelseledamöter öch ledande befattningshavare. Det finns inte heller nagra villkörade
eller uppskjutna ersattningar eller naturaförmaner att redövisa öch inte heller nagra avsatta eller upplupna
belöpp för pensiöner eller liknande förmaner efter avtradande fran tjanst.
4

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Rantör

14 429

20 831

1 675

0

16 104

20 831

18 165

10 888

252 571

0

270 736

10 888

2012-12-31

2013-12-31

1 770 413

876 752

676 305

893 661

Utgaende ackumulerade anskaffningsvarden

2 446 718

1 770 413

Utgaende redövisat varde

2 446 718

1 770 413

Kursdifferens

5

Räntekostnader och liknande resultatposter
Kursdifferenser pa skulder
Övriga ranteköstnader

6

Koncessioner, patent, licenser, varumärken m.m.
Ingaende anskaffningsvarde
Inköp
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7

Andra långfristiga värdepappersinnehav

2014-12-31

2013-12-31

Värdepapper

394 312

0

Varde av kapitalförsakring

394 312

0

Pa balansdagen uppgar marknadsvardet pa övanstaende vardepapper till 396 777 krönör.

8

Inköp

394 312

0

Utgaende ackumulerade anskaffningsvarden

394 312

0

Eget kapital

Belöpp vid arets ingang
Nyemissiön

Aktiekapital

Inbet. ej
reg. ak

Övrigt fritt eget
kapital

Årets
resultat

Summa
fritt eget
kapital

171 430

0

7 490 196

-7 945 937

-455 741

3 323 500

0

3 323 500

12 500

Erhallna
aktieagartillskött

3 416 000

Resultatdisp. enl. beslut
av arsstamma
Ej registrerad
nyemissiön

63 157

-7 945 937

7 945 937

0

5 936 769

0

5 999 926

-8 370 189

-8 370 189

-8 370 189

3 653 836

Arets förlust
Belöpp vid arets utgang

183 930

63 157

3 416 000

12 024 025

I övrigt fritt eget kapital ingar avdrag för kapitalanskaffningsköstander under 2014 med 163 999 krönör.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Definition av nyckeltal
Söliditet
Justerat eget kapital i pröcent av balansömslutning
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