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FINANSIERING
Under räkenskapsåret 2016/2017 har Bolaget framgångsrikt rest ytterligare kapital med 
stöd av teckningsoptioner. Serie TO 2 nyttjades till 99 %. Bolaget tillfördes därmed 11,7 
MSEK efter avdrag för emissionskostnader. Bolaget har en stark finansiell ställning och 
har vid utgången av räkenskapsåret en kassa på 32 MSEK som beräknas räcka för de 
aktiviteter som planeras under 2018 och 2019.

FORSKNING & UTVECKLING
Forskningen har gått starkt framåt och samarbetet med Lunds universitet fortsätter 
enligt tidigare avtal. Kompetensen inom HAMLET gruppen har byggts upp under lång 
tid och har under det gångna året förstärkts ytterligare. Forskningen har fokuserats på 
peptidkomplexet Alpha1H, som består av de aktiva delarna av HAMLET molekylen. 
Forskningsresultaten visar att peptidkomplexet är mycket effektivt mot blåscancer i en 
relevant djurmodell samt att Alpha1H har jämbördig effekt med HAMLET, med tydlig 
minskning av tumörtillväxt, efter lokal behandling i urinblåsan. Molekylära studier har 
visat Alpha1H också tas upp av tumören och verkar på samma sätt som HAMLET.

KLINIK
Protokollet för kommande blåscancerstudien utformas med ledning av en tidigare 
forsknings-studie av HAMLET i patienter med cancer i urinblåsan, baserat på de 
positiva resultaten från denna studie. Protokollet för blåscancerstudien i Prag är klart 
och specialisterna i Prag är aktiva i planeringen för studiestart. Protokollet avser en 
FasI/II studie och patienter kommer att inkluderas och behandlas löpande med aktiv 
substans eller placebo. Detaljerade planer för vävnadsanalyser och laboratorietester 
finns på plats tack vare omfattande studier och tidigare erfarenheter i HAMLET-teamet. 
Kliniken i Prag förväntas kunna rekrytera samtliga patienter till blåscancerstudien tack 
vare ett stort upptagningsområde och mångårig erfarenhet av kliniska prövningar.

Avtal har slutits med NEOX Clinical Research – en av Centraleuropas ledande ’’clinical 
research organisations’’ (CROs). NEOX kommer att vara behjälplig med kommunikatio-
nen med lokala myndigheter och etiska kommittéer och kommer även att ansvara för 
monitorering av studien enligt gällande riktlinjer.

Väsentliga händelser 
under räkenskapsåret
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PRODUKTION
Under räkenskapsåret har Bolaget löst frågan om produktion av läkemedelskandidaten 
Alpha1H för kliniska prövningar. Fördelarna med att gå över till Alpha1H är många med 
bland annat lägre tillverkningskostnader än rekombinant HAMLET, längre patenttid 
samt enklare godkännandeprocess. PolyPeptide Laboratory Holdings ansvarar för 
produktionen av peptiden Alpha1H. I avtal ingår även framtagning av dokumentation 
som uppfyller myndigheternas kvalitetskrav för användning till kliniska prövningar. Den 
första tillverknings-batchen, den så kallade ”engineering batchen” är analyserad och 
har visat att den storskaligt framställda substansen har de tumördödande egenskaperna 
som tidigare påvisats i forskningen kring HAMLET och laboratorieframställt Alpha1H. 

PATENT
Hamlet Pharmas patentansökan i USA och EU avseende nästa generations läkemedel, 
Alpha1H, godkändes i november 2016. Patenten skyddar användning av peptidkomplex 
som innehåller de aktiva delarna av HAMLET molekylen fram till 2031. Bolaget har 
även sökt patent för nya molekylära varianter av HAMLET-komplexet.

REGULATORY
Under räkenskapsåret har ytterligare möte med Läkemedelsverket ägt rum. Såväl 
mekanismen bakom Alpha1H samt terapeutiska studier som ligger till grund för byte 
från rekombinant HAMLET diskuterades. Det toxikologiska programmet som anses 
nödvändigt för start av kliniska studier planerades och under året har även dessa 
studier initierats på såväl möss som kaniner. Övrig regulatorisk dokumentation såsom 
Investigator’s brochure har färdigställts för att skickas in till berörda myndigheter.

KOMMUNIKATION
Under räkenskapsåret har arbetet med extern kommunikation intensifierats. Bolaget 
har omarbetat hemsidan samt löpande publicerat ett antal nyhetsbrev. Hamlet Pharma 
har även uppmärksammats av internationell press, bland annat en artikel i The Daily 
Telegraph och inslag i vetenskapsprogrammet Leonardo på italiensk TV. Vidare har 
Bolaget presenterats på Life Science dagen i Göteborg samt på Avanza och Aktiespararnas 
småbolagsdag i Stockholm. Presentationerna finns tillgängliga på Hamlet Pharmas 
hemsida samt på Aktietorget. 

BOLAGET
Den första Bolagsstämman som publikt bolag ägde rum i november. Styrelsen utökades 
med två nya medlemmar, Anna Mannfalk och Christer Köhler som tillför Bolaget 
väsentlig kompetens inom läkemedelsutveckling och marknadskommunikation.

Vid en extra Bolagsstämma i januari utsågs Ernst & Young AB till revisorer och  
auktoriserade revisorn Martin Henriksson till huvudansvarig revisor.
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Siffror
FJÄRDE KVARTALET (2017-04-01 – 2017-06-30)
– Intäkterna för fjärde kvartalet uppgick till 0 (0) TSEK 

– Resultatet före skatt uppgick till -2 524 (-2 553) TSEK 

– Resultatet efter skatt uppgick till -2 524 (-1 993) TSEK 

– Resultatet per aktie* uppgick till -0,0824 (-0,0714) SEK

HELÅR (2016-07-01 – 2017-06-30)
– Intäkterna för helåret uppgick till 0 (0) TSEK 

– Resultatet före skatt uppgick till -10 888 (-6 256) TSEK 

– Resultatet efter skatt uppgick till -13 671 (-5 448) TSEK 

– Resultatet per aktie* uppgick till -0,4464 (-0,1953) SEK

– Soliditeten** uppgick per den 30 juni 2017 till 94,4 (92,7)% 

Belopp inom parentes ovan och nedan anger motsvarande värde föregående år.

*   Periodens resultat efter skatt dividerat med 30 624 899 (27 900 698) där 30 624 899 utgör det antal aktier som var utestående 
per den 30 juni 2017 och jämförelsesiffran inom parentes utgör det antal aktier som fanns per den 30 juni 2016.

**  Eget kapital dividerat med totalt kapital.



Väsentliga händelser fjärde  
kvartalet 2016/2017 samt efter 
räkenskapsårets utgång
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TOXIKOLOGI
Bolaget har framgångsrikt avslutat de två toxikologiska studierna av läkemedels-
kandidaten Alpha1H i två olika djurslag. Vi undersökte lokal tolerans i urinblåsan 
efter upprepad behandling av Alpha1H. Resultaten visar att Alpha1H tolereras väl 
och inte orsakar lokala toxikologiska reaktioner. Studierna har genomförts i 
Sverige enligt Läkemedelsverkets rekommendationer och enligt gällande kvalitets-
krav, så kallad GLP (Good Laboratory Practice). Studierna bekräftar tidigare 
erfarenheter med HAMLET, som inte har visat toxiska effekter på friska celler eller 
frisk vävnad. Låg toxicitet är givetvis en mycket viktig egenskap hos Alpha1H. 

ETISK ANSÖKAN
En godkänd etisk ansökan är en förutsättning för att inleda den kliniska studien 
på patienter med blåscancer på kliniken i Prag. Ansökan  är inskickad till berörd 
etisk kommitté i Tjeckien.

PARTNERING
Diskussioner har inletts med intresserade parter.
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Kommentarer
Hamlet Pharma har under 2016/2017 tagit viktiga strategiska beslut och framgångsrikt utvecklats 
till ett väl fungerande forskningsbolag inom cancerområdet. Tillsammans har styrelse och ett 
nätverk av internationella experter kunnat infria Bolagets löften till aktieägarna och drivit 
utvecklingen snabbt framåt.  Valet av Alpha1H som bolagets främsta läkemedelskandidat har 
visat sig vara mycket lyckad. Produktionen av Alpha1H är på plats och de toxikologiska studierna 
bekräftar att Alpha1H inte skadar frisk blås-vävnad. Detta är avgörande för att Bolaget nu ska 
kunna gå vidare till nästa fas och inleda kliniska studier. Protokollet för blåscancerstudien och 
organisationen för start av studien är på plats tack vare gott samarbete med såväl kliniken i 
Prag som lokal CRO och övriga experter och studieprotokollet granskas av etisk kommitté i Prag. 
Patenten kring peptidkomplexet har godkänts i USA och Europa under året vilket ytterligare 
stärker valet av Alpha1H som huvudsaklig läkemedelskandidat.

Forskningen har gjort viktiga framsteg och har visat att Alpha1H har de tumördödande 
egenskaperna som krävs för att substansen skall fungera i de kliniska studierna. Detaljerade 
laboratoriestudier av tumörcellers proteiner, RNA och DNA visar att Alpha1H verkar på samma 
sätt som HAMLET molekylen. Terapeutiska studier på möss med blåscancer samt studier som 
definierar mekanismerna ledde fram till ytterligare publikationer under året. 

Forskningsorganisationen är också dagligen engagerad i dialog med producenter, experter och 
kliniska prövare. Denna breda kompetens har gjort det möjligt att finna snabba och väl fungerande 
lösningar på de många tekniska frågor, som uppkommer i en komplicerad utvecklingsprocess.

Bolaget har en finansiellt stark ställning. Efter en framgångsrik inlösen av teckningsoptioner har 
Bolaget en kassa på 32 MSEK vid räkenskapsårets slut. Kassan förväntas räcka väl för planerade 
aktiviteter under 2018/2019. Kostnader för kliniska studier kommer enligt plan att öka under 
nästa räkenskapsår.  

Vi ser framemot ett spännande år med nya utmaningar och möjligheter för Hamlet Pharma.

Mats Persson och Catharina Svanborg
VD respektive styrelseordförande i Hamlet Pharma AB



Hamlet Pharma AB
Hamlet Pharma AB är ett bolag som bedriver läkemedels-
utveckling baserat på ett tumördödande protein-lipidkomplex, 
HAMLET, bildat av två naturliga och ofarliga molekyler som 
finns i bröstmjölk. Den nya verksamma substansen HAMLET 
bildas när det humana mjölkproteinet alfa-laktalbumin 
binder till sig en fettsyra. Utvecklingen syftar till att ta fram 
preparat som primärt ska användas för behandling och 
prevention av cancersjukdomar. HAMLET dödar effektivt 
tumörceller men har samtidigt visat sig vara ofarligt i de 
proof-of-concept studier som gjorts på människa. Substansen 
har visat behandlingseffekt mot hudpapillom i en placebo-
kontrollerad klinisk studie och orsakar utsöndring av döda 
cancerceller efter injektion i urinblåsan hos patienter med 
blåscancer. Hamlet Pharma avser inleda fas II studier 
rörande blåscancer, en svårbotad och kostsam cancerform.

Intäkter och resultat
Hamlet Pharma har under räkenskapsåret haft en omsätt-
ning på 0 (0) TSEK. Kostnaderna avser:
1.  produktion av HAMLET peptiden Alpha1H som kommer 

att användas i kliniska prövningarna. 
2.  utvecklingsarbete som utförts av Lunds universitet och 

dess forskningsgrupp som på Hamlet Pharmas uppdrag 
arbetar med forskning kring Alpha1Hs struktur och 
verkningsmekanismer. 

3.  konsultationer kring produktion, patent, kliniska studier 
samt ledning av bolaget. 

4. driftskostnader för bolaget.

Resultatet före skatt för året uppgick till -10 888 (-6 256) 
TSEK. Omsättningen under räkenskapsårets fjärde kvartal 
uppgick till 0 (0) TSEK och resultatet före skatt till -2 524 
(-2 553) TSEK.

Enligt de redovisningsprinciper som Bolaget följer och som 
framgår av stycke ”Principer för delårsrapportens upprättande” 
finns under vissa förutsättningar möjlighet att aktivera 
skattemässiga underskottsavdrag. Styrelsen har tidigare 
gjort bedömningen att förutsättningarna för att aktivera 
uppkomna underskottsavdrag har varit uppfyllda, vilket 
inneburit en redovisningsmässig positiv effekt. Då bolaget 
befinner sig i en forsknings- och utvecklingsfas har styrelsen 
under tredje kvartalet gjort en uppdaterad bedömning 
innebärande att förutsättningarna att boka upp uppskjuten 
skattefordran hänförlig till skattemässiga underskottsavdrag 
inte bedöms finnas. Detta har bokföringsmässigt påverkat 
Bolaget med 2 783 TSEK. Styrelsens bedömning kring 
redovisning av uppskjuten skattefordran innebär dock 
ingen förändring av styrelsens bedömning av Bolagets 
affärsidé, framtida intäkter eller kassaflöde. Med hänsyn 
tagen till skatteeffekten av återföringen av skattefordran 
uppgick resultatet efter skatt för räkenskapsåret till -13 671 
(-5 448) TSEK. Motsvarande siffror för räkenskapsårets 
fjärde kvartal uppgick till -2 524 (- 1 993) TSEK.

Finansiell ställning
Under räkenskapsårets andra kvartal genomförde bolaget 
teckning av teckningsoptioner av serie TO2. Läs mer nedan 
kring teckningsoptioner.

Soliditeten uppgick vid det gångna kvartalets utgång till 
94,4 (92,7)%. Bolagets likvida medel uppgick vid utgången 
av räkenskapsåret till 32 360 (31 007) TSEK. 

Kassaflöde och investeringar
Teckningsoptionerna tillförde Bolaget netto 11 664 TSEK. 
Immateriella tillgångar har inte aktiverats under perioden 
då Bolaget befinner sig i en forskningsfas. Kostnader för 
forskning och utveckling redovisas därmed i resultaträkningen 
som löpande kostnader. Inga nya investeringar i materiella 
anläggningstillgångar har aktiverats under räkenskapsåret. 

Aktien
Antal aktier per den 30 juni 2017 uppgick till 30 624 899 st. 
Aktierna handlas sedan den 23 oktober 2015 på AktieTorget. 
AktieTorget är en bifirma till ATS finans AB som är ett 
värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn.

Teckningsoptioner
Under perioden 11–25 oktober 2016 tecknades 2 724 201 
teckningsoptioner av serie TO 2. Handel i teckningsoptionerna 
av serie TO 2 pågick på AktieTorget fram till den 21 oktober 
2016. En (1) teckningsoption gav rätt att teckna en (1) ny 
aktie. Lösenpris för teckningsoptioner av TO 2 var 4,50 
kronor per option. Teckningsoptionerna registrerades på 
Bolagsverket den 9 november 2016.

Principer för delårsrapportens upprättande
Bolaget upprättar sin redovisning i enlighet med Årsredo-
visningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 
BFNAR 2012:1 (K3).

Granskning av revisor
Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning 
av Bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter
Delårsrapport ett 2017/18   2017-11-02

Bolagsstämma för  
räkenskapsår 2016/17 i Malmö  2017-11-09

Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Bolagets 
och AktieTorgets hemsidor senast tre veckor innan 
årsstämman.

Förslag till disposition av resultatet
Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning sker för räken-
skapsåret 2016/2017.
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Resultaträkning

SEK
2017-04-01-
2017-06-30

2016-04-01-
2016-06-30

2016-07-01-
2017-06-30

2015-07-01-
2016-06-30

Nettoomsättning 0 0 0 0

Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0

Rörelsens intäkter 0 0 0 0

Övriga externa kostnader -1 986 526 -2 441 424 -10 277 430 -6 123 186

Personalkostnader -528 185 -116 360 -655 160 -116 360

Avskrivningar av materiella  
anläggningstillgångar -9 000 0 -27 000 0

Övriga rörelsekostnader 1 869 4 502 73 079 -15 838

Rörelseresultat -2 521 843 -2 553 282 -10 886 511 -6 255 384

Finansiella poster -1 664 -49 -1 486 -784

Resultat före skatt -2 523 506 -2 553 331 -10 887 997 -6 256 168

Skatt på periodens resultat 0 560 322 -2 782 754 807 677

Resultat efter skatt -2 523 506 -1 993 009 -13 670 751 -5 448 491
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TILLGÅNGAR, SEK 2017-06-30 2016-06-30

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 153 000 180 000

Uppskjuten skattefordran 0 2 782 754

Summa anläggningstillgångar 153 000 2 962 754

Omsättningstillgångar

Övriga fordringar 352 412 1 616 070

Förutbetalda kostnader 63 508 128 662

Kassa/bank/finansiella placeringar 32 359 784 31 006 689

Summa omsättningstillgångar 32 775 704 32 751 421

SUMMA TILLGÅNGAR 32 928 704 35 714 175

EGET KAPITAL & SKULDER, SEK 2017-06-30 2016-06-30

Bundet eget kapital

Aktiekapital 918 747 837 021

Reservfond 20 000 20 000

Summa bundet eget kapital 938 747 857 021

Fritt eget kapital

Överkursfond 48 725 414 37 142 807

Balanserat resultat -4 896 004 552 487

Periodens resultat -13 670 751 -5 448 491

Summa fritt eget kapital 30 158 659 32 246 803

Summa eget kapital 31 097 406 33 103 824

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 049 804 2 459 956

Övriga skulder 120 278 185

Upplupna kostnader 661 216 150 211

Summa kortfristiga skulder 1 831 299 2 610 352

SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER 32 928 704 35 714 175

Balansräkning
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SEK
2017-04-01-
2017-06-30

2016-04-01-
2016-06-30

2016-07-01-
2017-06-30

2015-07-01-
2016-06-30

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -2 523 506 -2 553 331 -10 887 997 -6 256 168

Just för poster som ej ingår i kassaflödet mm 9 000 0 27 000 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före rörelsekapitalförändring -2 514 506 -2 553 331 -10 860 997 -6 256 168

Kassaflöde från rörelsekapitalförändring

Förändring av kortfristiga fordringar -96 487 -888 927 1 328 812 -1 713 513

Förändring av kortfristiga skulder -525 519 1 871 699 -779 053 2 458 104

Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 136 512 -1 570 560 -10 311 238 -5 511 578

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 -180 000 0 -180 000

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 -180 000 0 -180 000

Finansieringsverksamheten 

Nyemissioner och teckningsemissioner 0 11 620 754 11 664 333 33 936 714

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 11 620 754 11 664 333 33 936 714

Periodens kassaflöde -3 136 512 9 870 195 1 353 095 28 245 137

Likvida medel vid periodens början 35 496 296 21 136 493 31 006 689 2 761 552

Likvida medel vid periodens slut 32 359 784 31 006 689 32 359 784 31 006 689

Kassaflödesanalys
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Eget kapital (SEK) Aktiekapital Reservfond Fria reserver
Periodens  

resultat Totalt

Ingående balans 1 juli 2016 837 021 20 000 37 695 294 -5 448 491 33 103 824

Överföring föregående års resultat -5 448 491 5 448 491 0

Teckningsoptioner, 161109 81 726 11 582 606 11 664 333

Periodens resultat, Q1 -1 273 596 -1 273 596

Periodens resultat, Q2 -2 875 368 -2 875 368

Periodens resultat, Q3 -6 998 281 -6 998 281

Periodens resultat, Q4 -2 523 506 -2 523 506

Eget kapital 30 juni 2017 918 747 20 000 43 829 409 -13 670 751 31 097 406

Eget kapital 

Malmö den 18 augusti 2017

 Catharina Svanborg Bengt Furberg 
 Styrelseordförande Styrelseledamot

 Bengt Westermark Christer Köhler
 Styrelseledamot Styrelseledamot

 Anna Mannfalk Mats Persson
 Styrelseledamot VD
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För ytterligare information:
Hamlet Pharma AB

Mats Persson, VD
Tel: 040-12 25 00
E-post: mats.persson@hamletpharma.com

Catharina Svanborg, Professor, MD 
Tel: 040-12 25 05
E-post: catharina.svanborg@hamletpharma.com


