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Delåret juli 2018 – september 2018 i sammandrag 

 

• Eurocine Vaccines har genomfört en riktad kvittningsemission för ett lån om ca 0,8 
Mkr. 

• Eurocine Vaccines nasala influensavaccinkandidat Immunose™ FLU visade god 
säkerhet i äldre vuxna. Jämför nedan beträffande immunologiska resultat. 

• Resultatet efter skatt under första kvartalet uppgick till –4,9 Mkr (-6,9 Mkr) 
• Intäkterna under första kvartalet uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr) 
• Resultat per aktie för första kvartalet uppgick till -0,07 kr (-0,13 kr) 
• Likvida medel vid periodens slut uppgick till 7,6 Mkr (21,0 Mkr) 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

• Eurocine Vaccines har presenterat immunologiska resultat från klinisk 
influensastudie. 

• Eurocine Vaccines har beslutat avbryta vidare utveckling av Immunose™ FLU. 
• Eurocine Vaccines har beslutat om ny strategi för bolaget. 

 

VD kommenterar 
Bästa aktieägare, 

Händelserna under delåret juli till september 2018 överskuggas av 
händelseutvecklingen därefter, men låt mig först av allt ge såväl det interna som det 
externa teamet, ett stort erkännande för deras professionella genomförande av den 
kliniska studien i äldre vuxna. Jag citerar gärna en av våra rådgivare som skrev att 
studien ”var väl utformad, väl genomförd och analyserna var av hög kvalitet. 
Slutsatserna som dragits bygger därför på pålitliga data.” 

Efter periodens utgång har styrelsen, i samråd med ledningen, tagit beslut om att 
avbryta vidare utveckling av Immunose™ FLU som en konsekvens av de immunologiska 
resultaten som vi fick i början av oktober. Vidare har styrelsen beslutat att bolaget, i sin 
fortsatta verksamhet, ska fokusera på två strategiska områden, injicerade vacciner för 
humant bruk samt nasala och injicerade veterinära vacciner. Strategin omfattar 
användning av bolagets teknologiplattform (Endocine och andra lipidformuleringar) 
som en adjuvansteknologi för utveckling av injicerade humana och veterinära vacciner. 
Det omfattar utveckling av vacciner mot virus, bakterier, cancer och allergier och är inte 
begränsat av sjukdomar som överförs via slemhinnorna. För veterinära vacciner kan 
teknologin även utvärderas som ett nasalt adjuvans. 

Nu genomför bolaget en noggrann kostnadsgenomgång för att anpassa organisation och 
aktiviteter efter den nya strategin. En mer detaljerad presentation av potential, 
produktkandidater och tidslinjer för utvecklingsarbetet kommer att ske vid en 
aktieägar- och pressträff måndagen den 5e november. 

Hans Arwidsson 
Verkställande direktör 
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Resultat och ställning 

Resultatet för första kvartalet efter skatt uppgick till –4,9 Mkr (-6,9 Mkr) eller -0,07 kr 
(-0,13 kr) per aktie. Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 7,6 Mkr (21,0 Mkr). 
Samtliga uppgifter avser koncern om inte annat anges och uppgifterna inom parentes 
avser motsvarande period/tidpunkt föregående år. 

Väsentliga händelser 

Eurocine Vaccines nasala influensavaccinkandidat Immunose™ FLU visade god 
säkerhet i äldre vuxna. 

Eurocine Vaccines har genomfört en riktad kvittningsemission för ett lån om ca 
0,8 Mkr. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

Eurocine Vaccines har presenterat resultat från klinisk influensastudie. 

Eurocine Vaccines har beslutat avbryta vidare utveckling av Immunose™ FLU. 

Eurocine Vaccines har beslutat om ny strategi för bolaget. 
Bolaget fokuserar i sin fortsatta verksamhet på två strategiska områden, injicerade 
vacciner för humant bruk samt nasala och injicerade veterinära vacciner.  

Information om verksamheten 

Bolaget fokuserar i sin fortsatta verksamhet på två strategiska områden, injicerade 
vacciner för humant bruk samt nasala och injicerade veterinära vacciner. Den nya 
strategin bygger på befintlig teknologiplattform och kunskap samt erfarenhet i bolaget. 

Bolaget genomför en noggrann kostnadsgenomgång för att anpassa organisation och 
aktiviteter efter den nya strategin. En mer detaljerad presentation av potential, 
produktkandidater och tidslinjer för utvecklingsarbetet kommer att ske vid en 
aktieägar- och pressträff måndagen den 5e november och den kommer vi att återkomma 
med mer detaljer om. 

Eurocine Vaccines aktie 
Eurocine Vaccines aktie är listad på Spotlight Stock Market, 
www.spotlightstockmarket.com, och handlas i OM Stockholmsbörsens SAX-system. 
Aktien har kortnamn EUCI och ISIN-kod SE0001839069. Antalet utestående aktier per 
2018-09-30 var 67 919 609 stycken. Slutkursen den 30 september 2018 var 2,58 kr. 

Finansiell utveckling 

Allmänt 

Bolaget fokuserar i sin fortsatta verksamhet på två strategiska områden, injicerade 
vacciner för humant bruk samt nasala och injicerade veterinära vacciner. 
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Bolaget genomför en noggrann kostnadsgenomgång för att anpassa organisation och 
aktiviteter efter den nya strategin. En mer detaljerad presentation av potential, 
produktkandidater och tidslinjer för utvecklingsarbetet kommer att ske vid en 
aktieägar- och pressträff måndagen den 5e november och den kommer vi att återkomma 
med mer detaljer om. 

Intäkter 

De första intäkterna från bolagets verksamhet beräknas vara intäkter från samarbeten 
kring Bolagets adjuvansteknologi Endocine™. 

Kostnader 

Kvartalets kostnader präglas som tidigare av kostnader för forskning och utveckling av 
bolagets produkter, med huvudfokus på nasalt influensavaccin. Vidare utveckling inom 
nasala influensavacciner har avbrutits efter periodens utgång. Kostnaderna för bolagets 
forskning och utveckling, inklusive löner, uppgick för kvartalet till 2,7 Mkr  
(5,2 Mkr). Av forskningskostnaderna utgörs 71 % (87 %) av kostnader för 
underleverantörer och kontraktsforskare. 

Rörelseresultat 

Resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till –4,9 Mkr (-6,9 Mkr). 

Finansiering och finansiell ställning 

Likvida medel uppgick per den 30 september 2018 till 7,6 Mkr (21,0 Mkr). Mot 
bakgrund av utfallet av den kliniska studien efter periodens utgång har styrelsens 
arbete med bolagets framtida finansiering intensifierats. För närvarande är 
bedömningen att nuvarande kassa inte är tillräcklig för att finansiera bolagets 
verksamhet under de kommande tolv månaderna. Bolaget bedriver ett kontinuerligt 
arbete med att hitta finansieringsalternativ. Detta arbete inkluderar bland annat 
förhandlingar med nya investerare, långivare, potentiella affärspartners och eventuella 
framtida nyemissioner för att säkerställa resurser för den fortsatta utvecklingen. Det är 
styrelsens utgångspunkt att kombinationen av nyemission på acceptabla villkor och 
nivåer och minskade kostnader ska möjliggöra för bolaget att fortsätta driva 
verksamheten. 

Eget kapital 

Vid kvartalets utgång uppgick koncernens soliditet till 53,2 % (82,8 %). 

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

Risker och osäkerhetsfaktorer 
Det finns en risk att bolaget inte kan resa tillräckligt med kapital för att driva 
verksamheten enligt den nya strategin, inklusive identifiering av nya produktkandidater 
och genomförande av prekliniska studier med dessa. Vidare finns en risk för att 
resultaten från de prekliniska studierna inte uppfyller förväntningarna avseende 
immunologisk effekt eller säkerhet. 
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Om bolaget inte skulle lyckas ingå utvärderings- och samarbetsavtal till acceptabla 
villkor med andra aktörer med tillgång till lämpliga vaccinkandidater, eller att detta 
skulle ta väsentligt längre tid än förväntat, finns det en risk att bolaget inte kan generera 
resultat enligt den nya strategin och tidplanen, vilket i så fall kommer att påverka 
bolagets finansiella ställning negativt. 

Om bolagets fortsatta utvecklingsaktiviteter inte skulle uppnå acceptabla resultat, till 
exempel 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.   

Det kan inte uteslutas att bolagets potentiella samarbetspartners ställer krav på att 
kompletterande studier genomförs på Eurocine Vaccines produkter, vilket i så fall 
kommer att påverka Bolagets finansiella ställning negativt. 

Vidare finns en risk att läkemedelsmyndigheter kan kräva ytterligare studier för att 
bolagets produkter ska godkännas, vilket väsentligt ökar kostnaderna för Eurocine 
Vaccines.  
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Koncernens resultaträkningar 

 Kvartal 1 
2018/2019 

 Kvartal 1 
2017/2018 

 Räkenskapsår 
2017/2018  

 

Tusentals kronor 

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

-18-09-30  -17-09-30  -18-06-30  

       Nettointäkter -  -    

Övriga intäkter -  -  -   

Summa intäkter -  -  -  

       
Rörelsens kostnader       

Övriga externa kostnader -3 587  -5 628  -35 544  

Personalkostnader -1 324  -1 273  -6 941   

Avskrivning inventarier -  -  -   

Rörelseresultat -4 911  -6 901  -42 485  

       
Resultat från finansiella poster       

Finansiella intäkter -  -  -  

Finansiella kostnader -  -  -   

Resultat efter finansiella 
poster -4 911  -6 901 

 
-42 485  

         
Periodens resultat -4 911  -6 901 

 
-42 485   

       
Resultat per aktie, kronor  -0,07  -0,13  -0,7  

Resultat per aktie efter 
utspädning, kronor  -0,07  -0,13 

 
-0,7  

Antal aktier vid slutet av 
perioden 67 474 109  53 458 721 

 
67 474 109  

Genomsnittligt antal 
utestående aktier 67 474 109  53 458 721 

 
61 061 589   

       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 
2017 6 110 

  

180 397 

 

-161 592  

 

24 915 

Summa totalresultat för 
perioden  

 
 -6 901        -6 901 

Utgående balans per 30 
september 2017 6 110  180 397 -168 493 18 014 

Ingående balans per 1 juli 
2018 7 712  205 523 -204 077      9 158  

Summa totalresultat för 
perioden    -4 911 -4 911 

Utgående balans per 30 
september 2018 7 712  205 523 -208 988 4 247 
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Koncernens balansräkningar 

Tusentals kronor 2018-09-30  2017-09-30  2018-06-30 

      Tillgångar      

      
Omsättningstillgångar      

Kundfordringar och andra fordringar 352  781  2 726 

Kassa och Bank 7 636    20 963   9 670 

Summa omsättningstillgångar 7 988   21 744  12 396                

Summa tillgångar 7 988  21 744  12 396 

      
Eget kapital och skulder      

Eget kapital      

Aktiekapital 7 712  6 110  7 712 

Övrigt tillskjutet kapital 205 523  180 397  205 523 

Balanserad förlust -208 988  -168 493  -204 077 

Summa eget kapital 4 247  18 014           9 158          

      
Leverantörsskulder och andra skulder 3 741  3 730  3 238                   

Summa kortfristiga skulder 3 741   3 730  3 238 

Summa eget kapital och skulder 7 988   21 744            12 396     

      
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser      

Ställda säkerheter Inga  Inga  Inga 

Ställda ansvarsförbindelser Inga   Inga  Inga 
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Koncernens kassaflödesanalys 

 
Kvartal 1 

2018/2019 
 Kvartal 1 

2017/2018 
 Räkenskapsår 

2017/2018 

 18-07-01  

 
17-07-01  17-07-01 

Tusentals kronor -18-09-30 -17-09-30  -18-06-30 

      Den löpande verksamheten      

Rörelseresultat -4 911  -6 901  -42 485 

Justering för poster som ej ingår i kassaflödet -  -  - 

Erhållen ränta -  -  - 

Erlagd ränta -   -  - 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  -4 911  -6 901  -42 485 

förändring av rörelsekapitalet      

      
Förändring av rörelsekapitalet      

Förändring av kortfristiga fordringar 2 374  100  -1 845 

Förändring av kortfristiga skulder 503   -402  -894  

Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 034  -7 203                    -45 224          

      
      
Finansieringsverksamhet      

Nyemission -  -  32 797 

Emissionsutgifter -   -  -6 069 

Kassaflöde från finansieringsverksamhet -  -  26 728 

      
Periodens kassaflöde -2 034   -7 203  -18 496 

Likvida medel vid årets början 9 670   28 166  28 166 

Likvida medel vid periodens utgång 7 636   20 963  9 670 
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Koncernens nyckeltal 

 
Kvartal 1 

2018/2019 
Kvartal 1 

2017/2018 
Räkenskapsår 

2017/2018 

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

 -18-09-30 -17-09-30 -18-06-30 

    
NYCKELTAL     

Rörelsemarginal, % Na Na Na 

Vinstmarginal, % Na Na Na 

Soliditet, % 53 83            74                 

Skuldsättningsgrad, % 0 0                              0 

Investeringar 0 0 0 

    
Antal anställda vid periodens slut 4 4 4 

    
Data per aktie 1)     

Resultat per aktie, före utspädning, kr -0,07 -0,13 -0,7 

Resultat per aktie, efter utspädning, kr -0,07 -0,13 -0,7 

Eget kapital per aktie, före utspädning, kr  0,06 0,34 0,14 

Eget kapital per aktie, efter utspädning, kr  0,06 0,34 0,14 

    
Antal aktier vid periodens slut 67 474 109 53 458 721           67 474 109 

Genomsnittligt antal aktier, före 
utspädning 

67 474 109 53 458 721           61 061 589 

Genomsnittligt antal aktier, efter 
utspädning 

67 474 109 53 458 721           61 061 589 

    
UTDELNING 0 0 0 

     
DEFINITIONER 

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

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

Soliditet, %, = Eget kapital inklusive minoritet 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 1 
2018/2019 

 Kvartal 1 
2017/2018 

 Räkenskapsår 
2017/2018 

 

Tusentals kronor 

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

-18-09-30  -17-09-30  -18-06-30 

      Nettointäkter -  -  - 

Övriga intäkter -  -  - 

Summa intäkter -  -  - 

      
Rörelsens kostnader      

Övriga externa kostnader -3 587  -5 628  -35 544 

Personalkostnader -1 324  -1 273  -6 941 

Rörelseresultat -4 911  -6 901  

 

-42 485 

      
Resultat från finansiella 
poster      

Finansiella intäkter -  -                           - 

Finansiella kostnader -  -  - 

Resultat efter finansiella 
poster -4 911  -6 901  -42 485 

       

Periodens resultat -4 911  -6 901  -42 485 
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Moderbolagets balansräkningar 

Tusentals kronor 2018-09-30  2017-09-30  2018-06-30 

      Tillgångar      

      
Anläggningstillgångar      

-Aktier i dotterbolag 100  100  100 

Summa anläggningstillgångar 100  100                           100 

      
Omsättningstillgångar      

Kortfristiga fordringar 162  667  2 406 

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 190  114 

 
320 

Kassa och Bank 7 536  20 863                            9 570       

Summa omsättningstillgångar 7 888  21 644  12 296 

Summa tillgångar 7 988  21 744  12 396 

      
Eget kapital och skulder      

Eget kapital      

Aktiekapital 7 712  6 110  7 712 

Övrigt bundet eget kapital 8 907  8 907  8 907 

Övrigt fritt eget kapital -7 461     9 898     35 024 

Periodens förlust -4 911  -6 901                        -42 485 

Summa eget kapital 4 247  18 014  9 158 

      
Leverantörsskulder och andra skulder  3 741  3 730  3 238 

Summa kortfristiga skulder 3 741  3 730  3 238 

Summa eget kapital och skulder 7 988   21 744   12 396 

      
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 2017/2018. 
 

Nya redovisningsprinciper 2018 
För 2018 finns inga nya eller förändrade redovisningsprinciper som bedöms ha någon 
betydande inverkan på bolagets rapportering. 

 

Nästa redovisningstillfälle 
Delårsrapport för perioden 1 juli till 31 december 2018 publiceras den 15 februari 2018. 

Årsstämman äger rum den 20 december 2018. 

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor. 

 

 

Solna 2018-10-26 

 

Eurocine Vaccines AB (Publ) 

 

 

 

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: hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com  

Internet: www.eurocine-vaccines.com 

Orgnr: 556566-4298 

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