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Delåret juli 2017 – mars 2018 i sammandrag 

 

• 44TEurocine Vaccines presenterade resultaten från den kliniska studien som 
genomfördes 2016/2017. 

• 44TEurocine Vaccines har förberett fortsatt klinisk utveckling redan innevarande 
influensasäsong, 2017/2018. 

• 44TEurocine Vaccines har erhållit tillstånd att genomföra nästa studie med  
Immunose™ FLU. 

• 44TEurocine Vaccines har hållit extra bolagsstämma och styrelsen har beslutat att 
genomföra en företrädesemission av units. 

• 44TEurocine Vaccines tillfördes 32,8 miljoner kronor genom nyemissionen. 
• 44TResultatet efter skatt under perioden uppgick till -34,2 Mkr (f.å. -20,4 Mkr) 
• 44TResultatet efter skatt under kvartalet uppgick till -15,9 Mkr (f.å. -5,6 Mkr) 
• 44TIntäkterna under perioden uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr) 
• 44TIntäkterna under kvartalet uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr) 
• 44TResultat per aktie för perioden -0,51 kr (-0,38 kr) 
• 44TResultat per aktie för kvartalet -0,24 kr (-0,11 kr) 
• 44TLikvida medel vid periodens slut var 20,3 Mkr (33,0 Mkr) 
 

 

VD kommenterar 
Bästa aktieägare, 

Under början av 2018 har arbetet med att utveckla vår nasala influensavaccinkandidat 
Immunose™ FLU intensifierats genom den pågående kliniska studien i äldre. 

Baserat på resultaten från den kliniska studien som vi genomförde med Immunose™ 
FLU i unga vuxna under influensasäsongen 2016/2017, pågår just nu den nästföljande 
kliniska studien där äldre inkluderas. Därmed studerar vi Immunose™ FLU i en av de 
allra mest behövande åldersgrupperna samtidigt som vi fortsätter att generera det 
nödvändiga säkerhetsunderlaget inför fortsatta studier i barn. Studien, som är 
omfattande för den här fasen i utvecklingen, inkluderar cirka 300 försökspersoner i 
åldersintervallet 50 till 75 år. 

Förberedelserna och genomförandet av den pågående studien har skett mycket 
professionellt av såväl utvecklingsteamet inom företaget som hos våra 
kontraktsutvecklare. Tack vare det kan vi hålla det ambitiösa tidschemat. I slutet av april 
kunde vi dosera den sista försökspersonen och i denna veckan gav vi den sista dosen i 
studien. Enligt vår plan kommer säkerhetsdata att kunna presenteras redan i tredje 
kvartalet. På grund av studiens omfattning kommer analyserna av de immunologiska 
proverna att finnas tillgängliga först under kvartal fyra. 

Vi ser verkligen fram emot att ta del av resultaten senare i år. 

 

Hans Arwidsson 
Verkställande direktör 
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Resultat och ställning 

44TResultatet för perioden efter skatt uppgick till -34,2 Mkr (-20,4 Mkr) eller -0,51 kr 
(-0,38 kr) per aktie. För tredje kvartalet är resultatet efter skatt -15,9 Mkr (-5,6 Mkr) 
eller -0,24 kr (-0,11 kr) per aktie. Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 20,3 
Mkr (33,0 Mkr). Samtliga uppgifter avser koncern om inte annat anges och uppgifterna 
inom parentes avser 44Tmotsvarande period/tidpunkt föregående år. 

Väsentliga händelser 

Eurocine Vaccines presenterade resultaten från den genomförda kliniska studien 
- en god grund för fortsatt utveckling 

Den nasala influensavaccinkandidaten Immunose™ FLU inducerade en influensaspecifik 
immunrespons i både nässlemhinna och blodserum i den kliniska studien som 
genomfördes under 2016/2017. Tillsammans med de tidigare kommunicerade 
säkerhetsdata är de immunologiska resultaten från studien en god grund för den 
fortsatta utvecklingen av Immunose™ FLU. 

Eurocine Vaccines har förberett fortsatt klinisk utveckling redan innevarande 
influensasäsong 

Eurocine Vaccines lämnade in ansökan till Läkemedelsverket och 
etikprövningsnämnden om att genomföra den nästföljande kliniska studien med 
Immunose™ FLU, bolagets nasala influensavaccin, under innevarande influensasäsong 
2017/2018. Redan i denna kliniska studien inkluderas en population av äldre så att 
effekter i försvagade immunsystem kan studeras. Med en sådan studie kan bolaget 
fortsätta uppbyggnaden av det omfattande säkerhetsunderlag som krävs för att senare 
studera Immunose™ FLU i barn och samtidigt ta fram värdefull kunskap från ett nytt 
ålderssegment med ett mycket stort behov av bättre influensavacciner. 

Eurocine Vaccines har erhållit tillstånd att genomföra nästa studie med 
Immunose™ FLU 

Eurocine Vaccines erhöll tillstånd att genomföra en fas I/II klinisk studie med den 
kvadrivalenta influensavaccinkandidaten Immunose™ FLU, en ny näsdroppsformulering 
baserad på bolagets teknologi Endocine™ och inaktiverade splitantigen. Samtliga doser 
av studieläkemedlen har givits till försökspersonerna  

Eurocine Vaccines har hållit extra bolagsstämma  

Eurocine Vaccines har den 10 november 2017 hållit extra bolagsstämma varvid 
stämman beslutade enhälligt dels att anta en ny bolagsordning (varigenom gränserna 
för aktiekapitalet och antalet aktier höjdes), dels att bemyndiga styrelsen att fatta beslut 
om emission av s.k. units med företrädesrätt för befintliga aktieägare. 

Eurocine Vaccines styrelse har beslutat att genomföra en företrädesemission av 
units  

Styrelsen i Eurocine Vaccines AB (publ) beslutade den 16 november 2017, med stöd av 
bemyndigande från extra bolagsstämma den 10 november 2017, att genomföra en 
emission av så kallade units med företräde för befintliga ägare. Företrädesemissionen 
täcktes till ca 80 procent genom teckningsförbindelser och garantier. Syftet med 
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emissionen var att finansiera bolagets planerade fas I/II kliniska studie under 
influensasäsongen 2017/2018. 

Eurocine Vaccines tillfördes 32,8 miljoner kronor genom nyemission 

Totalt tecknades 14 015 388 nya units, var och en bestående av en aktie och en 
teckningsoption, i den nyemission som genomfördes under november-december och 
registrerades 2018-01-22. Eurocine Vaccines tillfördes 32 796 107,92 kronor före 
emissionskostnader om cirka 6 700 tusen kronor. 

Genom emissionen ökade det totala antalet utestående aktier i Eurocine Vaccines med 
14 015 388 till 67 474 109 stycken. Aktiekapitalet ökade samtidigt med 1 601 758,72 
kronor till 7 711 327,19 kronor. Antalet utestående teckningsoptioner, TO2, är 
14 015 388 stycken. 

Information om verksamheten 

Eurocine Vaccines använder sin kliniskt validerade teknologi Endocine™ för att utveckla 
ett patentskyddat nasalt influensavaccin. WHO rekommenderar årlig 
influensavaccinering för bland annat barn och äldre. En klinisk fas I/II-studie i vuxna har 
genomförts med det nasala kvadrivalenta influensavaccinet Immunose™ FLU, bolagets 
huvudprojekt. Resultaten från studien visar god säkerhet och immunrespons i både 
nässlemhinna och blodserum, vilket utgör en god grund för den fortsatta utvecklingen 
av Immunose™ FLU. Nästa kliniska studie, där äldre inkluderas, genomförs redan under 
innevarande influensasäsong, 2017/2018. 

Bolaget avser att licensiera produkten till partners för fortsatt utveckling och 
kommersialisering.  

För en utförligare beskrivning av Eurocine Vaccines verksamhet, se Bolagets 
årsredovisning för räkenskapsåret 2016/2017. 

 Eurocine Vaccines aktie 
Eurocine Vaccines aktie är listad på Aktietorget, www.aktietorget.se, och handlas i OM 
Stockholmsbörsens SAX-system. Aktien har kortnamn EUCI och ISIN-kod 
SE0001839069. Antalet utestående aktier per 2018-03-31 var 67 474 109 stycken. 
Slutkursen den 31 mars 2018 var 1,40 kr. 

Finansiell utveckling 

Allmänt 

Bolaget fortsätter sina investeringar i den utveckling som bolaget driver, med 
huvudfokus på det nasala influensavaccinet Immunose™ FLU.  

Intäkter 

De första signifikanta intäkterna från bolagets produkter beräknas vara licensintäkter 
från en utlicensiering av Immunose™ FLU. 

Kostnader 

Årets kostnader präglas som tidigare år av kostnader för forskning och utveckling av 
bolagets produkter, med huvudfokus på nasalt influensavaccin. Kostnaderna för 
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bolagets forskning och utveckling inklusive löner uppgick för perioden till 26,7 Mkr  
(14,2 Mkr) och för tredje kvartalet till 13,6 Mkr (3,4 Mkr). Av periodens 
forskningskostnader utgörs 90,4 % (88,4 %) av kostnader för underleverantörer och 
kontraktsforskare, motsvarande siffra för tredje kvartalet 94,2% (86%). 
Kostnadsökningen är ett resultat av de omfattande aktiviteterna i samband med den 
stora pågående kliniska studien i äldre, med cirka 300 försökspersoner. 

Rörelseresultat 

Resultat efter finansiella poster för perioden uppgick till -34,2 Mkr (-20,4 Mkr). 
Kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till -15,9 Mkr (-5,6 Mkr). 

Finansiering och finansiell ställning 

Likvida medel uppgick per den 31 mars 2018 till 20,3 Mkr (33,0 Mkr).  

Den nyemission som registrerades 2018-01-22 tillförde likvida medel till Bolagets 
befintliga kassa som, tillsammans med förväntad likvid från optionsinlösen i 
november/december 2018, finansierar driften av befintlig verksamhet under minst 12 
månader, även utan licensintäkter. 

Företaget utvärderar kontinuerligt olika finansieringsalternativ. 

Eget kapital 

Vid periodens utgång uppgick Koncernens soliditet till 76,6 % (90,0 %). 

Moderbolaget 
Hela bolagets verksamhet drivs i moderbolaget Eurocine Vaccines AB varför periodens 
finansiella utveckling i koncernen är densamma som i moderbolaget.  

Risker och osäkerhetsfaktorer 
Eurocine Vaccines utvecklar nasala vacciner med egna resurser och har samarbeten 
avseende produktutveckling med andra bolag. Huvudfokus ligger på det nasala 
influensavaccinet Immunose™ FLU. Om Bolagets fortsatta utvecklingsaktiviteter inte 
skulle uppnå acceptabla resultat, t.ex. med avseende på biverkningar, immunologisk 
effekt eller skyddseffekt, kan detta komma att väsentligt påverka Bolagets verksamhet 
negativt. I detta fall kan Bolaget komma att sakna möjligheter att framgångsrikt utveckla 
och utlicensiera eller kommersialisera sina produkter.  

Bolagets framtida intjäning är beroende av att Bolaget lyckas ingå avtal för licensiering 
av Bolagets vaccinprojekt eller teknologi. Det finns en risk att Bolaget misslyckas med 
att ingå sådana avtal eller att sådana avtal inte kan träffas på så fördelaktiga villkor som 
Bolaget önskar. Därutöver är Bolagets förmåga att teckna framgångsrika avtal med 
partners bl.a. beroende av Bolagets finansiella styrka, ett framgångsrikt 
utvecklingsarbete, kvaliteten på Bolagets produkter samt att Bolaget i övrigt framstår 
som en trovärdig partner. Det kan inte uteslutas att Bolagets potentiella 
samarbetspartners ställer krav på att kompletterande studier genomförs på Eurocine 
Vaccines produkter, vilket i så fall kommer påverka Bolagets finansiella ställning 
negativt. 

Det finns en risk att läkemedelsmyndigheter kan kräva ytterligare studier för att 
bolagets produkter skall godkännas vilket väsentligt ökar kostnaderna för Eurocine 
Vaccines. 
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För en utförligare beskrivning av riskfaktorer som påverkar Eurocine Vaccines, se 
Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2016/2017. 
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Koncernens resultaträkningar 

 Kvartal 3 
2017/2018 

 Kvartal 3 
2016/2017 

 9 månader 
2017/2018 

 9 månader 
2016/2017 

 Räkenskapsår 
2016/2017 

Tusentals 
kronor 

18-01-01  17-01-01  17-07-01  16-07-01  16-07-01 

-18-03-31  -17-03-31  -18-03-31  -17-03-31  -17-06-30 

          
Nettointäkter -  -  -  -  - 
Övriga intäkter -  -  -  -  - 

Summa intäkter -  -  -  -  - 

          
Rörelsens 
kostnader    

 
   

 
 

Övriga externa 
kostnader -14 262  -4 239  -29 024  -16 217  -20 216 
Personalkostnader -1 629  -1 409  -5 133  -4 230  -5 919 

Rörelseresultat -15 891  -5 648  -34 157  -20 447  -26 135 
          
Resultat från 
finansiella poster          
Finansiella intäkter 
och kostnader -  -  -  -  - 
Resultat efter 
finansiella poster -15 891  -5 648  -34 157  -20 447  -26 135 
           
Periodens resultat -15 891  -5 648  -34 157  -20 447  -26 135 
          
Resultat per aktie, 
kronorP

  -0,24  -0,11  -0,51  -0,38  -0,55 
Resultat per aktie 
efter utspädning, 
kronorP

  -0,24  -0,11  -0,51  -0,38  -0,55 
Antal aktier vid 
slutet av perioden 67 474 109  53 458 721  67 474 109  53 458 721  53 458 721 
Genomsnittligt 
antal utestående 
aktier 67 474 109  53 458 721  58 931 883  45 686 565  

 
47 624 281 

          

 
Övrigt totalresultat för koncernen överensstämmer med årets resultat. 
 
Periodens resultat samt resultat per aktie är i sin helhet hänförlig till moderföretagets ägare då koncernen saknar 
minoritetsintressen. 
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Koncernens förändring i eget kapital 

Tusentals kronor 
Aktiekapital 

 Övrigt 
tillskjutet 

kapital 
Ansamlad 

förlust 
Summa eget 

kapital 

Ingående balans per 1 juli 
2016 

 

4 359 

 

 

             147 860 

 

-135 457 

 

16 762 

 

Nyemission 1 751  34 099  35 850 

Emissionsutgifter   -1 562  -1 562 

Summa totalresultat för 
perioden  

 
 -20 447 -20 447 

Utgående balans per 31 
mars 2017 6 110  180 397 -155 904 30 603 

Ingående balans per 1 juli 
2017 6 110  180 397 -161 592 24 915 

Nyemission 1 602  31 195  32 797 

Emissionsutgifter   -6 069  -6 069 

Summa totalresultat för 
perioden    -34 157 -34 157 

Utgående balans per 31 
mars 2018 7 112  204 892 -195 749 17 486 
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Koncernens balansräkningar 

Tusentals kronor 2018-03-31  2017-03-31  2017-06-30 

      Tillgångar      

      
      
Omsättningstillgångar      

Kundfordringar och andra fordringar 2 551  955  881 

Kassa och Bank 20 268   32 998  28 166 

Summa omsättningstillgångar 22 819   33 853  29 047 

Summa tillgångar 22 819  33 853  29 047 

      
Eget kapital och skulder      

Eget kapital      

Aktiekapital 7 711  6 110  6 110 

Övrigt tillskjutet kapital 205 524  180 397  180 397 

Balanserad förlust -195 749  -155 904   -161 592 

Summa eget kapital 17 486  30 603  24 915 

      
Leverantörsskulder och andra skulder 5 333  3 250  4 132 

Summa kortfristiga skulder 5 333   3 250  4 132 

Summa eget kapital och skulder 22 819   33 853  29 047 

      
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser      

Ställda säkerheter Inga  Inga  Inga 

Ställda ansvarsförbindelser Inga   Inga  Inga 
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Koncernens kassaflödesanalys 

 
9 månader 

2017/2018 
 9 månader  

2016/2017 
 Räkenskapsår 

2016/2017 

 17-07-01  

 
16-07-01  16-07-01 

Tusentals kronor -18-03-31 -17-03-31  -17-06-30 

      Den löpande verksamheten      

Rörelseresultat  -34 157    -20 447   -26 135 

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet -  -  - 

Erhållen ränta -  -  - 

Erlagd ränta -   -  - 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före   -34 157   -20 447   -26 135 

förändring av rörelsekapitalet      

      
Förändring av rörelsekapitalet      

Andra kortfristiga fordringar 1 670  283  356 

Kortfristiga skulder 1 201   -12  871  

Kassaflöde från den löpande verksamheten -34 626  -20 176  -24 908 

      
      
Finansieringsverksamhet      

Nyemission 32 797  35 850  35 850 

Emissionsutgifter -6 069   -1 562  -1 562 

Kassaflöde från finansieringsverksamhet 26 728  34 288  34 288 

      
      

Periodens kassaflöde -7 898   -14 212  9 380 

Likvida medel vid periodens ingång 28 166   18 786  18 786 

Likvida medel vid periodens utgång 20 268   32 998  28 166 
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Koncernens nyckeltal 

 
Kvartal 3 

2017/2018 
Kvartal 3 

2016/2017 
9 månader 
2017/2018 

9 månader 
2016/2017 

Räkenskapsår 
2016/2017 

 18-01-01 17-01-01 17-07-01 16-07-01 16-07-01 

 -18-03-31 -17-03-31 -18-03-31 -17-03-31 -17-06-30 

      
NYCKELTAL       

Rörelsemarginal, % Na Na Na Na Na 
Vinstmarginal, % Na Na Na Na Na 

Soliditet, % 77 90 77 90 86 

Skuldsättningsgrad, % 0 0 0 0 0 
Investeringar 0 0 0 0 0 
      
Antal anställda vid periodens 
slut 4 3 4 3 4 
      
Data per aktie       

Resultat per aktie, före 
utspädning, kr 

-0,24 -0,11 -0,51 -0,38 -0,55 

Resultat per aktie, efter 
utspädning, kr 

-0,24 -0,11 -0,51 -0,38 -0,55 

Eget kapital per aktie, före 
utspädning, kr  

0,26 0,57 0,26 0,57 0,47 

Eget kapital per aktie, efter 
utspädning, kr  

0,26 0,57 0,26 0,57 0,47 

      
Antal aktier vid periodens 
slut 

67 474 109 53 458 721 67 474 109 53 458 721 53 458 721 

Genomsnittligt antal aktier, 
före utspädning 

67 474 109 53 458 721    58 931 883 45 686 565 47 624 281 

Genomsnittligt antal aktier, 
efter utspädning 

67 474 109 53 458 721 58 931 883 45 686 565 47 624 281 

      
UTDELNING 0 0 0 0 0 
       

DEFINITIONER 

Rörelsemarginal, %, = Rörelseresultat i procent av årets fakturering. 

Vinstmarginal, %, = Resultat efter finansnetto i procent av årets fakturering. 

Soliditet, %, = Eget kapital i procent av balansomslutning. 

Skuldsättningsgrad, %, = Räntebärande skulder dividerat med eget kapital. 

Resultat per aktie, SEK, = Nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. 

Eget kapital per aktie, SEK = Eget kapital dividerat med antal aktier på balansdagen. 
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Moderbolagets resultaträkningar 

 Kvartal 3 
2017/2018 

 Kvartal 3 
2016/2017 

 9 månader  
2017/2018 

 9 månader  
2016/2017 

 Räkenskapsår 
2016/2017 

Tusentals 
kronor 

18-01-01  17-01-01  17-07-01  16-07-01  16-07-01 

-18-03-31  -17-03-31  -18-03-31  -17-03-31  -17-06-30 

          Nettointäkter -  -  -  -  - 

Övriga intäkter -  -  -  -  - 

Summa intäkter -  -  -  -  - 

          
Rörelsens 
kostnader    

 
   

 
 

Övriga externa 
kostnader -14 262  -4 239 

 
-29 024  -16 217 

 
-20 216 

Personalkostnader -1 629  -1 409  -5 133  -4 230  -5 919 

Rörelseresultat -15 891  -5 648  -34 157  -20 447  -26 135 

          
Resultat från 
finansiella poster    

 
   

 
 

Ränteintäkter -  -  -  -  - 

Räntekostnader 
och liknande poster -  - 

 
-  - 

 
- 

Resultat efter 
finansiella poster -15 891  -5 648 

 
-34 157  -20 447 

 
-26 135  

           
Periodens 
resultat -15 891  -5 648 

 
-34 157  -20 447 

 
-26 135 
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Moderbolagets balansräkningar 

Tusentals kronor 2018-03-31  2017-03-31  2017-06-30 

      Tillgångar      

      
Anläggningstillgångar      

Aktier i dotterbolag 100  100  100 

Summa anläggningstillgångar 100  100  100 

      
Omsättningstillgångar      

Kortfristiga fordringar 2 339  622  635 

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 212  233 

 
246 

Kassa och Bank 20 168  32 898  28 066 

Summa omsättningstillgångar 22 719  33 753  28 947 

Summa tillgångar 22 819  33 853  29 047 

      
Eget kapital och skulder      

Eget kapital      

Aktiekapital 7 711  6 110  6 110 

Övrigt bundet eget kapital 8 907  8 907  8 907 

Övrigt fritt eget kapital 35 025  36 033  36 033 

Periodens förlust -34 157  -20 447  -26 135 

Summa eget kapital 17 486  30 603  24 915 

      
Kortfristiga skulder, icke räntebärande 5 333  3 250  4 132 

Summa kortfristiga skulder 5 333  3 250  4 132 

Summa eget kapital och skulder 22 819  33 853  29 047 

      
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser      

Ställda säkerheter Inga  Inga  Inga 

Ställda ansvarsförbindelser Inga  Inga  Inga 
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Redovisnings och värderingsprinciper 
Denna delårsrapport är upprättad i överensstämmelse med IAS 34, Interim Financial 
Reporting. 

För moderbolaget har Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 
Redovisning för juridisk person tillämpats vid upprättandet av denna delårsrapport.  

De redovisningsprinciper som i övrigt tillämpas i denna delårsrapport beskrivs närmare 
i noter till årsredovisningen 2016/2017. 

Nya redovisningsprinciper 2017 
För 2017 finns inga nya eller förändrade redovisningsprinciper som bedöms ha någon 
betydande inverkan på bolagets rapportering. 

Nästa redovisningstillfälle 
Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2017/2018 publiceras den 23 augusti 2018. 

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor. 

 

Solna 2018-05-18 

Eurocine Vaccines AB (Publ) 

 
 

Michael Wolff Jensen Pierre A. Morgon 
Styrelseordförande Styrelseledamot 

 
 

Jan Sandström  Pär Thuresson  
Styrelseledamot Styrelseledamot 

 
 

Hans Arwidsson 
Verkställande Direktör 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Hans Arwidsson, Verkställande direktör 

Eurocine Vaccines AB (publ) 
Karolinska Institutet Science Park 
Fogdevreten 2 
171 65 Solna 
Telefon +46 70 634 0171 
Investor relations kontakt: 20TUhans.arwidsson@eurocine-vaccines.comU20T  
Internet: 20Twww.eurocine-vaccines.com20T 
Orgnr: 556566-4298 

mailto:hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com
http://www.eurocine-vaccines.com/
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