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Bokslutskommuniké för Klaria Pharma 
Holding AB

1 januari - 31 december 2017 

Fjärde kvartalet 2017, 1 oktober-31 december

FoU• -kostnader för kvartalet uppgick till 2,8 Mkr (1,8 Mkr)

Resultat• efter skatt för kvartalet uppgick till –4,2 Mkr (-3,0 Mkr)

Resultat• per aktie för kvartalet uppgick till –0,14 kr (-0,10 kr)

Kassaflödet• från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till – 3,8 Mkr (-2,6 Mkr)

Perioden 1 januari-31 december

FoU• -kostnader för perioden uppgick till 9,5 Mkr (10,0 Mkr)

Resultat• efter skatt för perioden uppgick till –12,0 Mkr (-14,6 Mkr)

Resultat• per aktie för perioden uppgick till –0,39 kr (-0,49 kr)

Kassaflödet• från den löpande verksamheten för perioden uppgick till – 11,8 Mkr (-14,5 Mkr)

Likvida• medel per den 31 december 2017 uppgick till 17,1 Mkr (31,1 Mkr)

Eget• kapital per den 31 december 2017 uppgick till 153,5 Mkr (160,0 Mkr)

Styrelsen avser att föreslå årsstämman att besluta om ingen utdelning ska ske och att årets resultat balanseras i ny räkning.

Denna bokslutskommuniké är för koncernen upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen (ÅRL) samt

IFRS, så som antagits av EU. För moderbolaget har Årsredovisningslagen (ÅRL) och Rådet för Finansiell Rapporterings

rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer tillämpats.

Denna information är sådan information som Klaria Pharma Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU.s marknads-

missbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom på sid 17 angiven kontakt-

persons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2018 kl. 08:30 CET. 
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2017

Kvartal 4 

2016

Helår

2017

Helår

2016

Nettoomsättning (tkr) 0 0 2 275 0

FoU-kostnader (tkr) -2 840 -1 783 -9 498 -9 995

Resultat efter skatt (tkr) -4 170 -3 041 -12 014 -14 550

Kassaflödet från den löpande verksamheten  (tkr) -3 751 -2 615 -11 803 -14 468

Likvida medel på balansdagen  (tkr) 17 098 31 100 17 098 31 100

Eget kapital på balansdagen  (tkr) 153 521 160 039 153 521 160 039
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Väsentliga händelser

1 januari-31 december 2017

Klaria ansöker om sitt första egna produktspecifika

patent

Klaria meddelade den 27 januari att en patentansökan som 

täcker KL-00119, Klarias läkemedelskandidat som 

innehåller anti-migränsubstansen sumatriptan, har skickats 

in till det brittiska patentverket.

VD tecknar aktier i befintligt optionsprogram

VD Scott Boyer förvärvade i slutet av januari 4 500 aktier i

koncernens dotterdotterbolag FFT Pharmaceuticals AB. 

Scott Boyer ägde efter detta förvärv 8,26% av aktierna i FFT 

Pharmaceuticals. På bolagsstämma 5 juni 2015 fattades

beslut om emission av 2,258,000 teckningsoptioner i Klaria

Pharma Holding AB med syfte att ersätta de emissioner

som Scott Boyer tidigare tecknat i FFT Pharmaceuticals AB. 

Dessa teckningsoptioner i Klaria Pharma Holding AB har

inte nyttjats och har den 31 januari förfallit utan teckning.

Klaria avslutar avtal om likviditetsgaranti

Sedan noteringen på Nasdaq First North i oktober 2015 har

Klaria Pharma Holding AB haft likviditetsgaranti, vilken

avslutades 3 februari 2017.

Uppdatering av Klaria´s produktportfölj

Den 24 februari 2017 rapporterade Klaria om de positiva

resultaten från utvecklingen av första anti-migrän-

kandidaten KL-00119 och att det andra migrän-projektet KL-

00204 blivit försenat på grund av ytterligare

formuleringsutveckling. 

Klaria byter certified adviser till FNCA

Den 30 mars meddelade Klaria att FNCA från och med den 

3 april 2017 är Certified Adviser för Klaria Pharma Holding 

AB. 

Förvärv av aktier och nyemission

Den 11 maj förvärvade Klaria Pharma Holding 4 500 aktier i

dotterdotterbolaget FFT Pharmaceuticals AB av Scott 

Boyer. Betalning har skett dels kontant 5 000 tkr, dels

genom en apportemission av 720 000 aktier i Klaria Pharma 

Holding. I slutet av året har Klaria Pharma Holding sålt

dessa aktier till dotterbolaget Klaria AB, varefter detta

dotterbolag nu är 100% ägare av FFT Pharmaceuticals AB. 

Bolaget har även emitterat 72 000 aktier i en riktad

nyemission till bolagets ordförande Björn Littorin.

Klaria signerar avtal med Purdue Pharma (Canada)

Klaria meddelade den 9 augusti att ett exklusivt avtal med 

Purdue Pharma (Canada) signerats. Avtalet innefattar

utveckling, licens och tillverkning av produkten KL-00514 

(buckal film som innehåller naloxon).  

Ledande befattningshavare förvärvar teckningsoptioner

Klaria ABs COO, Susan Suchdev, och CTO, Leif 

Ingemarsson, har förvärvat 150.000 teckningsoptioner

vardera i Klaria Pharma Holding AB.

Klaria Pharma Holding (publ) Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2017

Internationell patentansökan för KL-00119

Den 20 november meddelade Klaria att en internationell 

patentansökan för KL-00119 (buckal film med sumatriptan)

har registrerats för att skydda produkten globalt.

Plan klar inför registrering av KL-00119

Klaria meddelade i slutet av november att planen inför

registrering av buckala filmen var klar avseende

registreringsstudie och uppskalning till kommersiell

produktionsstorlek.

Efter periodens slut

Klaria registrerar patentansökan för KL-00514 (naloxon)

Den 9 januari meddelade Klaria att en patentansökan hade 

registrerats hos det brittiska patentverket, vilket är första

steget mot ett globalt patentskydd.

Klarias licens har stärkts genom Europeiskt

godkännande av grundpatentet

Europeiska Patentkontoret (EPO) har godkänt

patentansökan kring hantering, utveckling och tillverkning, 

vilket Klaria meddelade den 28 januari. 

Klaria medlem i Medical Technology Enterprise 

Consortium (MTEC)

Klaria meddelade den 7 februari att företaget godkänts som

medlem i MTEC, ett amerikanskt konsortium med 

medlemmar från industrin, akademin och ickevinstdrivande

organisationer.  
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Klariakoncernens verksamhet baseras på en patenterad 

drug delivery-plattform i form av en alginatbaserad 

polymerfilm. Filmen kan liknas vid ett frimärke, vilken diskret 

fästs vid munslemhinnan och genom denna sedan 

distribuerar läkemedlet direkt ut i blodomloppet. Metoden 

medför flera patientfördelar, bland annat kortare tid till 

effekt, ökad kontroll och enkel hantering.  

Upplägget med att kombinera den patenterade drug

delivery-plattformen med väl beprövade substanser medför 

även stora fördelar för Klaria Pharma Holding AB som 

bolag. Till de främsta hör kortare tid till marknad, lägre 

utvecklingskostnader och reducerad risk jämfört med 

traditionell läkemedelsutveckling. Eftersom molekylerna och 

dess effekter är väl kända krävs endast en enklare 

bioekvivalensstudie i syfte att visa hur mycket substans som 

levereras inom ett visst tidsintervall. 

Strategi

Klariakoncernens strategi är att alla projekt i projekt-

portföljen så snart som möjligt ska nå en punkt då det är 

möjligt att påbörja registrering. För att lyckas med detta 

ställs höga krav, inte bara på själva utvecklingsarbetet, utan 

även på tillverkning, distribution och vidareutveckling av 

patentskydd runt produkterna. 

Arbetet framöver kommer att fokuseras på initiala, 

småskaliga försök, där syftet är dels att successivt minska 

kostnader och dels att förbättra och optimera så många 

parametrar som möjligt innan storskaliga försök eller 

tillverkning påbörjas. Optimeringen kommer att göras 

genom matematisk modellering, inom vilken 

Klariakoncernen besitter omfattande kompetens. Därutöver 

ryms inom den egna organisationen även gedigen 

kompetens inom gällande regelverk, läkemedelsutveckling, 

fysikalisk- och polymer-kemi, kliniska studier, design och 

tekniköverföring. 

Ytterligare en bärande del i Klariakoncernens strategi utgörs 

av det nära samarbetet med underleverantörer. Klaria AB 

etablerar långsiktiga relationer med utvalda leverantörer 

avseende tillhandahållande av läkemedelssubstanser, 

genomförande av kliniska prövningar och tillverkning och 

förpackning av slutprodukten. 

Fokus 

Klaria kombinerar Bolagets patenterade drug delivery-

plattform med de mest relevanta och effektiva substanserna 

när det gäller smärtlindring vid migrän, cancerrelaterad 

genombrottssmärta och vid överdosering av opioider. 

Under 2017 har fokus varit på tre migränprojekt, ett projekt 

för cancerrelaterad genombrottssmärta och ett projekt för 

motgift vid överdosering av opioider. Under 2018 kommer 

samma projekt fortsatt vara i fokus:

Migrän: KL-00119, KL-00204, KL-00NARA

Genombrottssmärta vid cancer: KL-00806

Överdosering av opioider: KL-00514
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VD har ordet

2017: Klaria levererar

Klaria tog sitt första steg inför kommersialisering 2017 i och

med licensavtalet med Purdue Pharma gällande vår

naloxon-innehållande film KL-00514. Naloxon är det mest

effektiva motgiftet vid överdosering av opioider och den 

räddar liv. Med ett ökat antal smärtpatienter som kämpar

mot opioidberoendet, uppstår även ett ökat antal avsiktliga

och oavsiktliga dödliga överdoser. Produkter som KL-00514 

kommer att ge personen som tagit en överdos en ny chans i

livet. Klarias uppdrag att förbättra livet för patienter med 

svår smärta har ett uppenbart mål att göra användningen av

opioid-innehållande smärtläkemedel säkrare att använda. Vi 

anser att KL-00514 uppfyller detta mål.

För Klaria som företag representerar avtalet med Purdue 

flera viktiga delar av Klarias förmåga att bygga en

framgångsrik produktportfölj.

1) Klaria har visat att vår patenterade teknik är intressant

för stora läkemedelsföretag. Stora företag har kapacitet att

utvärdera alla teknologier för läkemedelstillverkning, vilket

de också gör. Licensavtalet med Purdue indikerar att

tekniken inte bara är kommersiellt intressant, utan också att

patentstrategin Klaria valt är framgångsrik.

2) Klaria kan förhandla om och slutföra en komplicerad

juridiska process som en överenskommelse om licensvillkor

innebär. 

3) Klaria har visat att vi kan vara opportunistiska i de projekt

vi väljer att utlicensiera. Klarias affärsmodell innehåller

avsiktligt ett antal projekt mot såväl migrän som

genombrottssmärta vid cancer och våra utvecklingsinsatser

kring dessa projekt har visat sig vara lovande.

För ett företag som Klaria är kärnan i verksamheten att

utveckla intressanta och värdefulla produkter, göra

potentiella kunder medvetna om våra produkter och

slutligen teckna licensavtal. Vi har nu utfört alla tre stegen.

Som vi tidigare kommunicerat är licensavtalet med Purdue 

Pharma Canada en global licens som gör det möjligt för

Klaria att få tillgång till den globala marknaden genom de 

rättigheter som Purdue Canada beviljar för licensiering till 

Purdue Pharma US och Mundipharma. Ett viktigt

påpekande gällande vår kommunikation om detta avtal är

att den totala inkomsten till Klaria som beskrevs i vårt

pressmeddelande den 9 augusti 2017 endast var den 

kanadensiska delen av detta avtal. När Purdue US och

Mundipharma väljer att licensiera KL-00514 för sina

respektive marknader, kommer Klaria att meddela dessa

villkor.

Klaria Pharma Holding (publ) Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2017

Trots det fokus vi har haft på KL-00514 så har vi inte

bromsat utvecklingen vad gäller att förbättra

migränpatienters liv. 2017 visade också betydande framsteg

avseende utvecklingen av vår migränportfölj, särskilt vårt

ledande projekt KL-00119. KL-00119-projektet fullföljde

framgångsrikt en storskalig produktionsutveckling för de 

viktiga kliniska prövningarna inför kommande registrering. 

Dessutom har det specifika patentet för KL-00119 

framgångsrikt påbörjat den internationella fasen av

patentgodkännande för att skydda produkten på de stora

marknaderna. Patentstrategin för att söka extra patentskydd

för varje enskild produkt har två olika fördelar. För det första

förlängs patentets livslängd med patent som beviljas för

varje produkt och för det andra är få läkemedel tillräckligt

skyddade med endast ett patent. Att söka och beviljas

patentskydd för flera aspekter av en produkt förstärker inte

bara skyddet utan har också en potential att utöka friheten

att agera på olika marknader.

Sammanfattningsvis har Klaria verkligen levererat under 

2017. Vi har tecknat ett licensavtal, vi utvecklar våra mest

lovande produkter, utforskar nya områden för att tillämpa

vår unika och innovativa teknologi och bygger ett hållbart

skydd för immateriella rättigheter. För att skapa fortsatt ökat

värde i Klaria kommer vi att förbli både fokuserade och

opportunistiska.

Scott Boyer, VD
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Klarias verksamhet

Cancerrelaterad genombrottssmärta
Statistiskt drabbas cirka var tredje person i Sverige av 

cancer någon gång under sin livstid3. Av dessa upplever i 

sin tur cirka hälften cancerrelaterad smärta som kräver 

behandling med receptbelagda läkemedel. Många av dessa 

upplever dessutom återkommande akuta anfall av smärta 

som inte avhjälps av den vanliga smärtlindrings-

behandlingen. 

Marknaden för läkemedel som behandlar denna typ av 

cancerrelaterad genombrottssmärta uppskattas till cirka 3,5 

miljarder USD per år. Marknaden domineras av läkemedel 

som på ett snabbt och enkelt sätt kan administrera 

smärtstillande substanser, exempelvis fentanyl och

oxikodon4.

Opioidöverdosering
Opioider, till exempel morfin och fentanyl, är mycket 

värdefulla och effektiva smärtlindrare vid svår smärta. Dock 

innebär användning av opioider även risk för livshotande 

överdosering, vilket lett till att drygt 100 personer dör varje 

dag av opioidöverdos i USA. 

Motgiftet vid överdosering av opioider är naloxon, vilket idag 

finns tillgängligt i form av injektioner och nässpray. 

Nuvarande marknad för naloxon är uppskattad till 1 miljard 

USD, vilken dock framöver kan bli betydligt större då den 

amerikanska regeringen beslutat satsa stora summor för att 

minska antalet döda i opioidöverdosering. 

Klaria har tecknat avtal med Purdue Pharma (Canada) för 

projektet KL-00514 (naloxon, buckal film). Detta avtal 

innefattar utveckling till registreringsfärdig produkt, 

milestones, royalties och även betalning för kommersiellt 

producerad produkt. 

1 www.migraine.com

2 The Global Market for Pain Management Drugs and Devices, 2013, 

BCCReseach

3 https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-12-10

4 Immediate release Pain Management to 2020’ Greystone Research 

Associates, 2014

Klaria Pharma Holding (publ) Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2017

Klarias affärsidé är att utveckla innovativa snabbverkande

läkemedelsprodukter med tydliga konkurrensfördelar inom

terapiområdena migrän, cancerrelaterad smärta och 

opioidöverdosering. Genom att kombinera Bolagets 

patenterade drug delivery-platform (som möjliggör snabb

och pålitlig transmukosal absorption via en mukoadhesiv

film) med kliniskt testade och väl beprövade substanser, 

läggs grunden för ett unikt koncept med stora fördelar.

Totalt beräknas de tre marknadssegmenten idag omsätta 

cirka 8 miljarder USD och tillväxten framöver bedöms bli 

hög. Det som förenar de tre terapiområdena är stora – och 

växande – patientgrupper. Många patienter med svår 

smärta har idag inte en tillfredsställande behandling och 

efterfrågan är stor på läkemedel med stabilare effekt och 

snabbare tid till upptag än vad dagens läkemedel kan

erbjuda. Antalet personer som överdoserar opioider har

ökat markant de senare åren, främst i USA. Behovet av

motgiftet naloxon har därmed också ökat markant och

marknaden för naloxon växer snabbt.

Migrän
Migrän är en neurologisk sjukdom. Den exakta orsaken är 

ännu inte fastställd men man vet att huvudvärken vid ett 

migränanfall orsakas av att blodkärl som omger hjärnan 

utvidgar sig. Cirka 12 procent av världens befolkning lider 

enligt WHO av återkommande migrän. Mörkertalet är dock 

stort då besvären är både underdiagnostiserade och 

underbehandlade. Sjukdomen är vanligare hos kvinnor än 

hos män och förekommer i olika hög grad hos olika 

åldersgrupper. Den högsta andelen ses hos kvinnor i 40-

årsåldern, av vilka nästan en fjärdedel har återkommande 

besvär med migrän1. 

Den globala marknaden för receptbelagda läkemedel för 

behandling av migrän uppgick 2013 till cirka 3,7 miljarder 

USD2. Världsmarknaden domineras idag av läkemedel 

baserade på s.k. triptaner, vilka står för ungefär 80 procent 

av alla receptbelagda läkemedel mot migrän.

http://www.migraine.com/
https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-12-10
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Klarias verksamhet

Stora konkurrensfördelar

Klarias verksamhet baseras på en patenterad drug delivery-

plattform i form av en alginatbaserad polymerfilm. Filmen 

kan liknas vid ett litet frimärke, vilket diskret fästs vid 

munslemhinnan och genom denna distribueras läkemedlet 

direkt ut i blodomloppet. Metoden medför flera 

patientfördelar, bland annat kortare tid till effekt, ökad 

kontroll och enkel hantering. 

Upplägget med att kombinera den patenterade drug

delivery-plattformen med väl beprövade substanser medför 

även stora fördelar för Klaria som bolag. Till de främsta hör 

kortare tid till marknad, lägre utvecklingskostnader och 

reducerad risk jämfört med traditionell läkemedels-

utveckling. Eftersom molekylerna och dess effekter är väl 

kända krävs endast en enklare bioekvivalensstudie i syfte 

att visa hur mycket substans som levereras inom ett visst 

tidsintervall. 

Flexibel affärsmodell

Klarias affärsmodell kommer att anpassas utifrån den lokala 

marknadens specifika förutsättningar. Utveckling, 

registrering och tillverkning kommer så långt som möjligt ske 

i egen regi medan försäljning till slutkund kommer att ske 

genom projektlicensiering, genom produktförsäljning till 

valda partners eller i egen regi. Bolagets intäktsströmmar 

kommer således huvudsakligen att bestå av licensintäkter 

från partners samt produktförsäljning till valda distributörer. 

I båda fallen söker Bolaget fullt integrerade affärspartners 

med kapacitet att hantera och underhålla produkterna på de 

lokala marknaderna. Beslut om affärsmodell tas utifrån 

intäktspotential, regulatorisk komplexitet och kostnader för 

eventuella lokala studier.

Patenterad teknologi

Teknologin bakom Klarias drug delivery-film är patenterad. 

Patentet (svenskt patent nr 0502900-4, i föreliggande 

Bolagsbeskrivning betecknat ”Filmpatentet”) ägs av 

Uppsalagruppen Medical AB och är exklusivt och för 

patentets hela återstående giltighetstid samt utan 

restriktioner licensierat till Bolaget avseende kritiska 

molekyler inom bland annat terapiområdena migrän- och 

cancerrelaterad smärta. Klaria erlägger ingen royalty eller 

någon typ av framtida milstolpebetalningar för licensen, men 

ska stå för kostnader relaterade till patentets

vidmakthållande.

Klaria Pharma Holding (publ) Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2017

Fördelar med Klarias koncept
Snabbt och stabilt
Läkemedel och andra substanser som distribueras ut i blodet genom munslemhinnan tas upp avsevärt mycket snabbare 

(och ger därmed en snabbare effekt) än vid distribution via tabletter eller kapslar som sväljs. Det erbjuder vidare en mer 

pålitlig och stabil leveransform än tabletter och andra leveranssystem, såsom nässprayer och oralt självupplösande 

tabletter. Genom att läkemedlet tas upp via slemhinnan i munnen undviks även kontakt med de metaboliska enzymerna i 

nedre mag/tarmkanalen och levern, som annars minskar eller helt eliminerar effekten av en betydande andel av de 

läkemedel som levereras via orala tabletter eller kapslar. För migränpatienter finns även risken att effekten begränsas eller

helt uteblir om migränanfallet medför kräkningar innan substansen tagits upp i blodet. Och även om de aktiva 

substanserna inte kräks upp kan effekten försämras till följd av att aktiviteten i magtarmkanalen vid ett migränanfall är 

nedsatt och upptaget i tarmarna fördröjt. Här medför Klarias koncept klara fördelar.

Ökad kontroll
Ett snabbare upptag medför inte bara en snabbare smärtlindring, utan även en ökad känsla av kontroll hos såväl patient 

som anhöriga.

Enkel hantering
Många patienter med akut smärta upplever svårigheter med att ta läkemedel som ska sväljas eller injiceras. Klarias film 

erbjuder ett alternativ som kräver minimal hantering av den enskilde patienten.
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Finansiell utveckling

Fjärde kvartalet oktober-december

Nettoomsättning 

Klariakoncernens nettoomsättning avseende 

milestonebetalning från Purdue för kvartalet uppgick till 0 tkr 

(0 tkr). 

Kostnader 

Kostnaderna under kvartalet uppgick till 4 258 tkr (3 244 

tkr), fördelat på administrationskostnader 920 tkr (815 tkr), 

försäljningskostnader 498 tkr (646 tkr) och forsknings- och

utvecklingskostnader 2 840 tkr (1 783 tkr).

Resultat 

Resultatet efter finansiella poster blev -4 170 tkr (-3 041 tkr), 

eller -0,14 kr (-0,10 kr) per aktie.

Kassaflöde och likviditet 

Kvartalets kassaflöde uppgick till -3 769 tkr (-2 704 tkr) och

kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 

-3 751 tkr (-2 615 tkr), eller -0,12 kr (-0,09 kr) per aktie. 

Klaria-koncernens likviditet var vid periodens slut 17 098 tkr

(31 100 tkr).

Investeringar 

Under kvartalet har Klariakoncernen investerat 0 tkr (0 tkr) i 

materiella anläggningstillgångar. 

Övrigt

Eget kapital

Eget kapital i Klariakoncernen uppgick vid periodens slut till 

153 521 tkr (160 039 tkr) eller 4,99 kr (5,33 kr) per aktie. 

Soliditeten var vid periodens slut 98% (99%). 

Skattemässiga underskott 

Klariakoncernens nuvarande verksamhet förväntas initialt 

innebära negativa resultat och skattemässiga underskott. 

Det finns i dagsläget inte tillräckligt övertygande skäl som 

talar för att skattemässiga överskott kommer att finnas i 

framtiden som kan försvara en aktivering av värdet av 

underskottsavdragen, varför uppskjuten skattefordran ej har 

redovisats. Vid försäljning av en läkemedelskandidat 

förväntas vinster kunna redovisas vilka för närvarande 

bedöms kunna komma att skattemässigt avräknas mot 

tidigare års skattemässiga underskott, vilket skulle komma 

att innebära en låg skattebelastning för bolaget när ett 

projekt säljs eller läkemedlet kommer ut på en kommersiell 

marknad. De skattemässigt fastställda underskotten i 

koncernens bolag uppgår till 20 012 tkr per sista december 

2016. 

Personal 

Antalet anställda var vid kvartalets slut 4 (inkl VD) varav 0 

på deltid. Därutöver arbetar bolagets CFO på konsultbasis.

Klaria Pharma Holding (publ) Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2017
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Finansiell utveckling

Moderbolaget
Bolagets associationsform är aktiebolag och regleras av 

aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen har sitt säte i 

Stockholm. Klaria Pharma Holding AB är moderbolag i en 

koncern med totalt fyra bolag. Klaria Pharma Holding AB 

äger samtliga aktier i Klaria Incentive AB (559084-7793) och 

samtliga aktier i Klaria AB (559012-2577) som i sin tur äger 

100% av aktierna i FFT Pharmaceuticals AB (556955-

6573). 

Fjärde kvartalet oktober-december
Omsättningen i moderbolaget under kvartalet uppgick till 0 

tkr (0 tkr). Kostnaderna uppgick till 1 428 tkr (1 327 tkr), 

varav administrationskostnaderna utgjorde 965 tkr (716 tkr), 

försäljningskostnaderna 136 tkr (234 tkr) och forsknings-

och utvecklingskostnaderna 327 tkr (377 tkr). Resultat efter

finansnetto var för kvartalet -18 828 tkr (-417 tkr). Resultatet

i fjärde kvartalet har belastats med en nedskrivning av aktier

i dotterföretag med 18 710 tkr (0 tkr). 

Likviditeten i moderbolaget per 31 december 2017 var 13 

502 tkr (29 286 tkr). Eget kapital uppgick vid periodens slut 

till 153 460 tkr (178 647 tkr) och soliditeten var 99% (99%).

Aktiekapital
Klaria Pharma Holding ABs aktiekapital uppgår till 513 200 

kronor fördelat på 30 792 000 utestående aktier.

Aktien 
Klaria Pharma Holding ABs aktie är listad på First North 

under kortnamnet KLAR. Aktien har ISIN-kod 

SE0005506193. Klaria Pharma Holding ABs ICB-

klassificering är Subsector 4577. FNCA Sweden AB är 

Certified Advisor. Bolaget hade per den 31 december 2017 

ca 4 800 aktieägare. 

Incitamentsprogram
VD Scott Boyer förvärvade i slutet av januari 2017 4 500 

aktier i dotterföretaget FFT Pharmaceuticals AB. Scott 

Boyer ägde efter detta förvärv 8,26% av aktierna i FFT 

Pharmaceuticals. Klaria Pharma Holding AB förvärvade den 

23 maj dessa aktier varefter de i slutet av året överförts till 

dotterföretaget Klaria AB som efter genomförd transaktion

är 100% ägare av dotterbolaget FFT Pharmaceuticals. 

Betalning till VD Scott Boyer skedde dels kontant med 5 000 

tkr, dels efter beslut på extra bolagsstämma genom en

apportemission av 720 000 aktier i Klaria Pharma Holding 

AB. 

På bolagsstämma den 5 juni 2015 fattades beslut om 

emission av 2 258 teckningsoptioner i Klaria Pharma 

Holding AB med syfte att ersätta de emissioner av optioner

som Scott Boyer tidigare tecknat i FFT Pharmaceuticals AB. 

Dessa teckningsoptioner i Klaria Pharma Holding AB har

inte nyttjats och har den 31 januari förfallit utan teckning.

Årsstämman den 27 maj 2016 beslutade om emission av 

högst 300 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ska 

ge rätt att senast den 27 maj 2019 teckna en ny aktie för 10 

kronor. Teckningsberättigad ska, med avvikelse från 

aktieägarnas företrädesrätt, vara ett helägt dotterbolag till 

Klaria Pharma Holding AB, Klaria Incentive AB, för 

vidareöverlåtelse till nuvarande och framtida ledande 

befattningshavare i Klaria-koncernen. Under det tredje 

kvartalet har vidareöverlåtelse av 300 000 teckningsoptioner 

skett till två ledande befattningshavare i koncernen till ett 

pris motsvarande marknadsvärdet bestämt enligt Black & 

Scholes värderingsformel för optioner. 

Transaktioner med närstående
Under kvartalet har inga transaktioner med närstående 

skett. 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
Klaria Pharma Holding AB är genom sin verksamhet 

exponerat för risker och osäkerhetsfaktorer. Information om 

bolagets risker och osäkerhetsfaktorer återfinns på sidorna 

12–14 i bolagets årsredovisning för 2016, vilken finns 

tillgänglig på bolagets hemsida www.klaria.se.

Skattemässiga underskott 

Nya IFRS och tolkningar som ännu inte börjat

tillämpas
IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder, ersätter från och

med 2018 existerande standarder relaterade till 

intäktsredovisning. Bolaget är i slutfasen med att analysera

effekterna av IFRS 15. Ännu har inga väsentliga effekter

identifierats eftersom bolaget ännu ej har några intäkter och

milestoneintäkter sker enligt kontantprincipen, d v s 

redovisas som intäkt när betalningar erhålles.

IFRS 9 Finansiella instrument ersätter IAS 39 Finansiella

instrument: Redovisning och värdering, från och med 2018. 

Bolaget arbetar för närvarande med att utreda vilken

påverkan IFRS 9 kommer att få på koncernens resultat och

ställning. Ingen påverkan förväntas uppkomma på

redovisningen av kreditförluster genom att standarden

kräver att förlustreservering görs för förväntade

kreditförluster, eftersom bolaget ej har några finansiella

fordringar ej heller kundfordringar relaterat till omsättning.

IFRS 16 Leasingavtal ersätter IAS 17 från och med 1 

januari 2019. Bolaget har för närvarande inga leasingavtal

som påverkas av IFRS 16.

.
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Finansiell utveckling i sammandrag
Klariakoncernen
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(tkr, om ej annat anges)
Kvartal 4 

2017

Kvartal 4 

2016

Helår

2017

Helår

2016

Nettoomsättning 0 0 2 275 0

Övriga rörelseintäkter 90 225 372 358

Rörelsens kostnader -4 258 -3 244 -14 918 -14 833

Forsknings- och utvecklingskostnader -2 840 -1 783 -9 498 -9 995

Rörelseresultat -4 168 -3 019 -12 271 -14 475

Resultat efter finansiella poster -4 170 -3 041 -12 014 -14 550

Resultat efter skatt -4 170 -3 041 -12 014 -14 550

Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 751 -2 615 -11 803 -14 468

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -1 0 65 65

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 0 0 7 630 0

Likvida medel på balansdagen 17 098 31 100 17 098 31 100

Eget kapital på balansdagen 153 521 160 039 153 521 160 039

Nyckeltal

Avkastning på eget kapital, % neg neg neg neg

Avkastning på sysselsatt kapital, % neg neg Neg neg

Resultat per aktie, före utspädning (kr) -0,14 -0,10 -0,39 -0,49

Resultat per aktie, efter utspädning (kr) -0,14 -0,10 -0,39 -0,49

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie (kr) -0,12 -0,09 -0,39 -0,48

Soliditet 98% 99% 98% 99%

Eget kapital per aktie (kr) 4,99 5,33 4,99 5,33

Antal anställda vid periodens slut 4 4 4 4
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Rapport över totalresultatet
Klariakoncernen
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(tkr, om ej annat anges)
Kvartal 4 

2017

Kvartal 4 

2016

Helår

2017

Helår

2016

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning - - 2 275 -

Övriga rörelseintäkter 90 225 372 358

Summa rörelsens intäkter 90 225 2 647 358

Rörelsens kostnader

Administrationskostnader -920 -815 -3 058 -2 590

Försäljningskostnader -498 -646 -2 362 -2 248

Forsknings- och utvecklingskostnader -2 840 -1 783 -9 498 -9 995

Summa rörelsens kostnader -4 258 -3 244 -14 918 -14 833

Rörelseresultat -4 168 -3 019 -12 271 -14 475

Resultat från finansiella investeringar

Finansnetto -2 -22 275 -75

Resultat efter finansiella poster -4 170 -3 041 -12 014 -14 550

Skatt på årets resultat 0 0 0 0

Periodens resultat -4 170 -3 041 -12 014 -14 550

Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare -4 170 -3 041 -12 014 -14 550

Varav minoritetens andel 0 0 0 0

Genomsnittligt antal aktier, tusental, före utspädning 30 792 30 000 30 480 30 000

Genomsnittligt antal aktier, tusental, efter utspädning 30 792 30 000 30 480 30 000

Antal aktier på balansdagen, tusental 30 792 30 000 30 792 30 000

Resultat per aktie före och efter utspädning (kr) -0,14 -0,10 -0,39 -0,49

Rapport över totalresultatet

Periodens resultat -4 170 -3 041 -12 014 -14 550

Övriga totalresultat för perioden, netto före skatt 0 0 0 0

Periodens totalresultat -4 170 -3 041 -12 014 -14 550

Hänförligt till moderbolagets aktieägare -4 170 -3 041 -12 014 -14 550

Minoritetsintresse 0 0 0 0



Klaria Pharma Holding (publ) Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2017

Rapport över finansiell ställning
Klariakoncernen
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(tkr, om ej annat anges) 31 dec 2017 31 dec 2016

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar

Goodwill & Immateriella rättigheter 137 699 130 069

Materiella tillgångar

Maskiner och inventarier 93 56

Summa anläggningstillgångar 137 792 130 125

Omsättningstillgångar

Kundfordringar och andra fordringar 980 808

Likvida medel 17 098 31 100

Summa omsättningstillgångar 18 078 31 908

Totala tillgångar 155 870 162 033

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Summa eget kapital 153 521 160 039

Avsättningar och skulder

Kortfristiga skulder 2 349 1 994

Summa avsättningar och skulder 2 349 1 994

Totalt eget kapital och skulder 155 870 162 033
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Rapport över förändringar i eget kapital
Klariakoncernen
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Förändringar 1 jan-31 dec 2016

(tkr, om ej annat anges)
Aktiekapital

Övrigt

tillskjutet

kapital

Ansamlad 

förlust

Totalt eget 

kapital

Ingående balans 2016-01-01 500 179 682 -5 593 174 589

Totalresultat

Periodens resultat -14 550 -14 550

Transaktioner med aktieägare

Nyemission 0 0

Utgående balans 2016-12-31 500 179 682 -20 143 -160 039

Ingående balans 2016-10-01 500 179 682 -17 102 -163 080

Totalresultat

Periodens resultat -3 041 -3 041

Transaktioner med aktieägare 0

Erhållna optionspremier 0 0

Utgående balans 2016-12-31 500 179 682 -20 143 160 039

Förändringar 1 jan-31 dec 2017

(tkr, om ej annat anges)
Aktiekapital

Övrigt

tillskjutet

kapital

Ansamlad 

förlust

Totalt eget 

kapital

Ingående balans 2017-01-01 500 179 682 -20 143 160 039

Totalresultat

Periodens resultat -12 014 -12 014

Transaktioner med aktieägare

Nyemission, kontant 1 498 499

Nyemission, apport 12 4 985 4 997

Utgående balans 2017-12-31 513 185 165 -32 157 153 521

Ingående balans 2017-10-01 513 185 165 -27 987 157 691

Totalresultat

Periodens resultat -4 170 -4 170

Transaktioner med aktieägare

Nyemission, kontant 0

Nyemission, apport 0

Utgående balans 2017-12-31 513 185 165 -32 157 153 521
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Rapport över kassaflöden
Klariakoncernen
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(tkr, om ej annat anges)
Kvartal 4 

2017

Kvartal 4 

2016

Helår

2017

Helår

2016

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat efter finansiella poster -4 170 -3 041 -12 014 -14 550

Avskrivningar -6 4 28 9

Kassaflöde från den löpande verksamheten  före 

förändringar i rörelsekapitalet
-4 176 -3 037 -11 986 -14 541

Förändringar i rörelsekapitalet 425 422 183 73

Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 751 -2 615 -11 803 -14 468

Investeringsverksamheten

Förvärv av dotterföretag, netto likviditetspåverkan -19 0 -2 633 0

Investeringar i materiella anläggningstillgångar 1 0 -65 -65

Kassaflöde från investeringsverksamheten -18 0 -2 698 -65

Nettokassaflöde före finansiella poster -3 769 -2 615 -14 501 -14 533

Finansieringsverksamheten

Tillskjutet kapital 0 .-89 499 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 -89 499 0

Periodens kassaflöde -3 769 -2 704 -14 002 -14 533

Likvida medel vid periodens början 20 867 33 804 31 100 45 633

Likvida medel vid periodens slut 17 098 31 100 17 098 31 100
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Resultaträkning
Moderbolaget
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(tkr, om ej annat anges)
Kvartal 4 

2017

Kvartal 4 

2016

Helår

2017

Helår

2016

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 0 0 0 0

Intäkter 0 0 0 0

Rörelsens kostnader

Administrationskostnader -965 -716 -2 908 -2 726

Försäljningskostnader -136 -234 -752 -757

Forsknings- och utvecklingskostnader -327 -377 -1 363 -1 413

Övriga intäkter och kostnader 1 304 930 5 178 4 943

Summa rörelsens kostnader -124 -397 155 47

Rörelseresultat -124 -397 155 47

Resultat från finansiella investeringar

Nedskrivning av andelar i dotterföretag -18 710 0 -18 710 0

Finansnetto 6 -20 56 -64

Resultat efter finansiella poster -18 828 -417 -18 499 -17

Bokslutsdispositioner -12 184 0 -12 184 0

Resultat före skatt -31 012 -417 -30 683 -17

Skatt på årets resultat 0 0 0 0

Periodens resultat -31 012 -417 -30 683 -17
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Balansräkning
Moderbolaget
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(tkr, om ej annat anges) 30 dec 2017 31 dec 2016

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 22 0

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 130 050 148 760

Summa anläggningstillgångar 130 072 148 760

Omsättningstillgångar

Fordringar hos koncernföretag 10 640 1 642

Kundfordringar och andra fordringar 231 222

Likvida medel 13 502 29 286

Summa omsättningstillgångar 24 373 31 150

Totala tillgångar 154 445 179 910

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 513 500

Fritt eget kapital 152 947 178 147

Summa eget kapital 153 460 178 647

Avsättningar och skulder

Kortfristiga skulder 985 1 263

Summa avsättningar och skulder 985 1 263

Totalt eget kapital och skulder 154 445 179 910
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Definitioner och nyckeltal

Resultat per aktie
Nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Genomsnittligt antal aktier
Det genomsnittliga antalet aktier i Klaria Pharma Holding AB 
har beräknats utifrån en viktning av det historiska antalet
utestående aktier i Klaria Pharma Holding AB efter varje
genomförd nyemission gånger antal dagar som respektive
antal aktier varit utestående. 

Soliditet
Eget kapital i förhållande till balansomslutningen (totala
tillgångar).

Avkastning på eget kapital
Resultat efter skatt i relation till eget kapital.

Avkastning på sysselsatt kapital
Resultat efter finansnetto i relation till sysselsatt kapital.

Sysselsatt kapital
Totala tillgångar minus ej räntebärande skulder.

Eget kapital per aktie
Eget kapital dividerat med antal aktier på balansdagen.

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie
Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med 
genomsnittligt antal aktier

Kassaflöde per aktie
Periodens kassaflöde dividerat med genomsnittligt antal
aktier

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att 
bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av 
företagets verksamhet, ställning och resultat.

Stockholm 2018-02-28

Styrelsen 

Denna bokslutskommuniké har varit föremål för 
övergripande granskning av bolagets revisorer. 

Kalender

2018-04-05 Årsredovisning 2017

2018-04-20 Årsstämma 2018

2018-05-24 Delårsrapport jan-mar 2018

Valberedning
Inför årsstämman i Klaria Pharma Holding AB den 20 april 
2018 är följande ledamöter utsedda att ingå i 
valberedningen:

Fredrik Hübinette, CSO Karessa Pharma AB
Ulf Lindberg, Styrelseordförande Karessa Pharma Holding 
AB
Björn Weman, Styrelseordförande Tekniska Lösningar AB

Valberedningens ordförande är Fredrik Hübinette, 
fredrik.hubinette@karessa.se

För ytterligare information kontakta: 

Scott Boyer, 073-0716462, scott.boyer@klaria.com 

Virdings Allé 2
754 50 UPPSALA 

www.klaria.com
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Om Klaria 

Klariakoncernens affärsidé går ut på att utveckla 

och kommersialisera innovativa produkter med 

tydliga konkurrensfördelar inom terapiområdena 

migrän, cancerrelaterad smärta och 

opioidöverdos. Genom att kombinera Bolagets 

patenterade drug delivery-plattform (som 

möjliggör snabb och pålitlig transmukosal

absorption via en mukoadhesiv film) med kliniskt 

testade och väl beprövade substanser, läggs 

grunden för ett unikt koncept med stora fördelar.

Klaria Pharma Holding AB

Virdings Allé 2

754 50 UPPSALA

08-446 42 99

www.klaria.com


