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DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2017 
 
 

PERIODEN 
• Nettoomsättningen uppgick till 198 (484) TSEK, varav tredje kvartalet 190 (440) TSEK 

• Resultatet efter skatt uppgick till -18 309 (-18 395) TSEK, varav tredje kvartalet -4 858 

(-6 246) TSEK 

• Resultat per aktie var -3,97 (-5,48) SEK, varav tredje kvartalet -1,05 (-1,86) SEK 

• Likvida medel uppgick på balansdagen till 5 804 (4 203) TSEK  

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 
• Nanologica har tecknat ett samarbetsavtal med ett partnerföretag för ett tre månaders långt 

utvecklingsprojekt 

• Dr Sabrina Valetti har erhållit forskningsanslag från Kunskapsstiftelsen till ett projekt för att 

undersöka användning av nanoporösa kiseldioxidpartiklar i farmaceutiska formuleringar 

• I september anställdes Kunal Mukhopadhyay som Global Head of Sales. Han har mångårig 

erfarenhet av kromatografiförsäljning från bland annat Thermo Scientific 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 
• Samarbetsavtal har ingåtts med ett globalt kemiföretag för ett utvecklingsprojekt inom området 

växtskydd, vilket löper under ett år  
• Nanologicas indiska Joint Venture bolag registrerades i början av november med namnet 

Nanghavi Chromatography Solutions Pvt Ltd 
• Leveranserna av kromatografiprodukter till Indien har återupptagits under fjärde kvartalet 
• Den 1 november utbetalades den andra delen om 8 MSEK av lånefinansieringens totalt 16 MSEK 
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Åter på spåret! 
På Kromatografiområdet var 
försäljningsstarten skakig i 
början av året och andra 
kvartalet tvingades vi ta ett 
par steg tillbaka och göra om 
och göra rätt.  
 
Den svaga försäljningsstarten 
var också orsak till att vi 
fattade ett antal tuffa beslut 

för att minska våra kostnader. Rörelsens 
kostnader minskade med 13 procent under tredje 
kvartalet till -6 153 (-7 078) TSEK. Vi följer vår 
plan att från november ha sänkt kostnadsnivån till 
3,6 MSEK per kvartal. Efter periodens utgång fick 
vi också det första avropet på den order vi fick 
2016, vilket visar att vi är på rätt väg.    
 
Detta är ett kvitto på att vi börjat vinna kundernas 
förtroende. I Mumbai, Indien är vårt 
applikationslaboratorium på plats och de första 
kunderna har varit där. Huvudsyftet med labbet är 
att ge teknisk support och kunskap om hur 
kunderna på bästa sätt använder våra produkter 
och ta fram metoder anpassade till kundernas 
applikationer. Vi har fått bra feedback från 
kunderna på våra produkter och de resultat de 
ger. Det står exempelvis klart att våra produkter 
fungerar bättre än konkurrenternas vid lite högre 
och väldigt låga pH. Under sådana förhållanden 
bryts de flesta andra kolonner ned snabbt och 
behöver då bytas ut. Med vår teknik får 
kolonnerna högre prestanda och längre 
hållbarhet. Detta driver affärer, framför allt i Asien 
där pris/prestanda är en avgörande faktor.  
 
Bildandet av vårt formella Joint Venture-bolag i 
Indien är i slutfas och registrerades under fjärde 
kvartalet. Bolagsbildningen har av flera skäl tagit 
tid, vi har bland annat velat invänta ny 
lagstiftning. 
 
Sedan september är vår nya Global Head of Sales, 
Kunal Mukhopadhyay på plats i Södertälje. Kunals 
erfarenhet från Thermo Scientific är till nytta vid 
försäljningen av såväl kolonner som media. Han 
kan dessutom de kromatografiska principerna väl 
och har sålt kromatografi-media till stora 
läkemedelskunder. Kunals uppdrag är att utveckla 
nya marknader och hantera förfrågningar från 
olika regioner. Vi bedömer att dagens 
produktportfölj är särskilt attraktiv på marknader 
utanför Europa och USA. Som ett första steg 
utvärderar vi nu den kinesiska marknaden. 

 
Inom Drug Delivery slöt vi under tredje kvartalet 
ett avtal med en läkemedelskund och i början av 
fjärde kvartalet signerade vi ytterligare ett avtal, 
denna gång med ett kemiföretag. Det totala värdet 
av dessa två affärer är 1,9 MSEK.   
 
Dessa affärer är ett direkt resultat av den strategi 
vi antog för Drug Delivery under 2016. Båda ger 
full kostnadstäckning, men syftet är att 
vidareutveckla vår plattform och lösa problem åt 
våra kunder. Genom denna typ av uppdrag stärker 
vi vår unika nanoteknologi både från ett teknik- 
och patentperspektiv. Det stärker i sin tur våra 
möjligheter att lösa formuleringsproblem som 
hindrar effektiv behandling med befintliga 
läkemedel.  
 
Parallellt med dessa kunduppdrag arbetar vi även 
med att utvärdera ett antal potentiella egna 
projekt. Vi söker här efter befintliga 
läkemedelsmolekyler som vi kan förbättra genom 
nya formuleringar. Vi inriktar oss på områden där 
det finns stora medicinska behov som idag inte 
tillgodoses, men där vår teknik kan spela en 
avgörande roll för att exempelvis få ner dosen, 
eller få ett läkemedel att fungera lika bra till alla 
patienter vid alla tillfällen. Idéerna tar vi fram 
själva tillsammans med medicinska experter. Vi 
komma att starta egna projekt i framtiden för 
vilka vi tidigt kommer söka partners. 
Framåt! 
 
 
/Andreas Bhagwani 
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OMSÄTTNING OCH RESULTAT 
Nettoomsättningen under tredje kvartalet 
uppgick till 190 (440) TSEK. Den 
ackumulerade nettoomsättningen uppgick till 
198 (484) TSEK. Avvikelsen jämfört med 
föregående år, både för kvartalet och 
ackumulerat hänförs främst till engångs-
intäkter inom området Drug Delivery under 
tredje kvartalet 2016.  
 
Rörelsens kostnader under tredje kvartalet 
minskade med 13 procent till -6 153 (-7 078) 
TSEK. Minskningen är ett resultat av kostnads- 
besparingsprogrammet. Effekterna av 
personalneddragningarna kommer i fjärde 
kvartalet. Rörelsens ackumulerade kostnader 
minskade med 1 procent till -20 468 (-20 662) 
TSEK. 
 
Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick 
till -4 555 (-6 149) TSEK och resultatet efter 
skatt uppgick till -4 858 (-6 246) TSEK. Det 
ackumulerade rörelseresultatet uppgick till  
-17 903 (-18 194) TSEK och resultatet efter 
skatt uppgick till -18 309 (-18 395) TSEK.  
 
Medelantalet anställda under perioden uppgick 
till 16 (19), varav 10 (12) kvinnor och 6 (7) 
män. 
 

INVESTERINGAR, LIKVIDITET  
OCH FINANSIELL STÄLLNING 
Den 30 september 2017 uppgick de 
ackumulerade bokförda investeringarna för 
balanserade utgifter för forskning och 
utveckling till 5 438 (7 023) TSEK. Summan 
avser utvecklingsarbete relaterat till 
produkterna inom affärsområdet 
Kromatografi.  
 
Motsvarande värde för patentportföljen 
uppgick till 777 (895) TSEK varav merparten 
avser investeringar i patent och patent-
ansökningar relaterade till affärsområdet Drug 
Delivery.  
 
Investeringar i materiella anläggnings-
tillgångar har i huvudsak finansierats genom 
företagslån och tillväxtlån från Almi och 
uppgick på balansdagen till 1 606 (2 033) 
TSEK.  
 
Likvida medel på balansdagen uppgick till  
5 804 (4 203) TSEK. I november utbetalades 

resterande del, 8 MSEK, av lånefinansieringen 
som upptogs i juni 2017. 
 
Eget kapital var 3 724 (27 778) TSEK.  
 
Soliditeten uppgick till 19 (69) procent. 
 

SÄSONGSEFFEKTER 
Nanologica saknar signifikanta säsongs-
variationer. 
 

TECKNINGSOPTIONER 
Under tredje kvartalet 2015 emitterade 
Nanologica 148 395 teckningsoptioner i syfte 
att implementera ett incitamentsprogram för 
ledning och personal. Av dessa vidareöverläts 
148 341 teckningsoptioner till VD, andra 
ledande befattningshavare och övriga anställda 
under fjärde kvartalet 2015 och första 
kvartalet 2016. Antalet utestående optioner är 
oförändrat under delårsperioden. 
 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 

PERIODEN  
Samarbetsavtal tecknat för ett 
utvecklingsprojekt 
Partnerföretaget finansierar projektet till fullo 
Nanologicas åtagande i projektet är att bidra 
med sin Drug Delivery expertis för att förbättra 
formuleringar av komplexa läkemedel.  
 
Forskningsanslag från Kunskapsstiftelsen  
Kunskapsstiftelsen lämnar 2,4 MSEK i 
forskningsanslag till ett projekt som leds av Dr 
Sabrina Valetti från Malmö högskola, tidigare 
PostDoc på Nanologica. Projektet skall 
undersöka nanoporösa kiseldioxidpartiklar för 
farmaceutiska formuleringar vilket kommer att 
ge ökad kunskap om Nanologicas material. 
 
Förstudie Kina  
Bolaget har genomför en förstudie för 
försäljning av kromatografiprodukter i Kina.  
Besök har genomförts hos slutkunder och 
återförsäljare i Shanghai, Nanjing och Peking. 
 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER 
PERIODENS UTGÅNG 
Samarbetsavtal med ett globalt kemiföretag 
Ett samarbetsavtal har tecknats med ett 
kemiföretag som utvecklar växtskydd. 
Tillsammans med samarbetsavtalet som 
tecknades i tredje kvartalet uppgår totala 



Nanologica AB (publ)|556664-5023|Forskargatan 20G, SE- 151 36 Södertälje, Sweden|info@nanologica.com 

4 

avtalsvärdet till 1,9 MSEK. Projektet löper över 
12 månader med start i oktober och finansieras 
fullt ut av samarbetspartnern. 
 
Projektet syftar till att förbättra formuleringar 
av aktiva ingredienser i växtskydd för mer 
kontrollerad frisättning. Denna typ av 
produkter har utmaningar som kan lösas 
genom tillvägagångssätt som liknar de 
farmaceutiska tillämpningar som Nanologica 
redan arbetar med. 
 
Nanologicas JV-bolag i Indien registrerades 
JV bolaget registrerades i början av november 
med namnet Nanghavi Chromatography 
Solutions Pvt Ltd. 
 
Leveranser till Indien är återupptagna 
Nanologica påbörjade leveranser av 
kromatografiprodukter under fjärde kvartalet 
2016 men fick avbryta dessa på grund av 
felanvändning och brist på applikationsstöd. 
Dessa leveranser återupptogs under början av 
fjärde kvartalet. 
 

REDOVISNINGS- OCH 
VÄRDERINGSPRINCIPER 
Denna delårsrapport har upprättats enligt 
Årsredovisningslagen och Bokförings-
nämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
Mer om Bolagets redovisningsprinciper finns 
på sidorna 26-28 i Årsredovisningen för 2016. 
De redovisnings- och värderingsprinciper som 
har använts är oförändrade jämfört med dem 
som tillämpades 2016.  
 
Belopp är uttryckta i TSEK och MSEK vilket i 
denna delårsrapport avser tusental svenska 
kronor och miljontal svenska kronor. Belopp 
inom parentes avser jämförelsesiffror 
föregående år. 
 
Dotterbolagen Nanologica Pure Sàrl och 
Nanghavi ABs ställning och resultat saknar 
betydelse för bedömningen av koncernens 
ställning och resultat varför 
delårsrapporteringen endast omfattar 
moderbolaget Nanologica AB (publ). 
 

KOMMANDE FINANSIELL 

INFORMATION 
Bokslutskommuniké 2017 16 feb 2018 
Delårsrapport kvartal 1 25 april 2018 
Delårsrapport kvartal 2 23 augusti 2018 
Delårsrapport kvartal 3 23 november 2018 
 

ÅRSSTÄMMA 
Årsstämman kommer att hållas 31 maj 2018 kl. 
12:00 i Stockholm. Lokal ej beslutad. 
 

REVISORERNAS GRANSKNING 
Denna delårsrapport har inte granskats av 
bolagets revisorer.  
 
Södertälje 23 november 2017 
 
 
 
VD Andreas Bhagwani 
 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

VD Andreas Bhagwani,  
tel. 070-316 17 02 
 
Ekonomichef Eva Osterman,  
tel. 072-180 30 75 

 

Denna information är sådan information som 

Nanologica AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen 

lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, 

för offentliggörande den 23 november 2017. 

 
 

KORT OM NANOLOGICA 
Nanologica arbetar med nanoteknik inom life 
science. Bolaget verkar inom två områden: drug 
delivery (läkemedelsformulering) och 
kromatografi, en teknik som används för rening 
och separation av läkemedel. Nanologica 
utnyttjar sin unika materialkunskap inom 
nanoporös silika för att ge sina produkter unika 
egenskaper. För ytterligare information, besök 
www.nanologica.com.  
 
Nanologica AB (publ) är listat på Aktietorget. 
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Resultaträkning (TSEK) Jul-sep

2017

Jul-sep

2016

Jan-sep

2017

Jan-sep

2016

Helår

2016

Nettoomsättning 190 440 198 484 2 000

Aktiverat arbete för egen räkning 190 175 780 555 1 925

Övriga rörelseintäkter 1 218 313 1 587 1 429 1 694

Summa rörelsens intäkter 1 598 929 2 565 2 468 5 619

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -243 -723 -644 -1 522 -1 933

Övriga externa kostnader -2 661 -3 007 -8 062 -7 930 -10 530

Personalkostnader -2 461 -2 501 -9 228 -8 492 -11 433

Av/nedskrivningar av materiella och 

immateriella anläggningstillgångar -827 -814 -2 489 -2 583
-3 713

Övriga rörelsekostnader 38 -33 -45 -134 -208

Summa rörelsens kostnader -6 153 -7 078 -20 468 -20 662 -27 817

Rörelseresultat -4 555 -6 149 -17 903 -18 194 -22 198

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncerföretag 0 0 0 0 0

Ränteintäkter och liknande resultatposter 31 -29 199 -73 -68

Räntekostnader och liknande resultatposter -334 -68 -605 -129 -194

Summa resultat från finansiella poster -303 -97 -406 -201 -262

Resultat efter finansiella poster -4 858 -6 246 -18 309 -18 395 -22 460

Resultat efter skatt -4 858 -6 246 -18 309 -18 395 -22 460

Resultat per aktie, SEK -1,05 -1,86 -3,97 -5,48 -6,18

Genomsnittligt antal aktier under perioden 4 617 452 3 358 147 4 617 452 3 358 147 3 634 159
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Balansräkning (TSEK) 2017-09-30 2016-09-30 2016-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och 

liknande arbeten
5 438 7 023 6 590

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt 

liknande rättigheter
777 895 860

Summa immateriella anläggningstillgångar 6 215 7 918 7 449

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 1 606 2 033 1 845

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 199 199 199

Summa anläggningstillgångar 8 020 10 150 9 493

Omsättningstillgångar

Varulager

Lager av färdiga varor 2 303 1 158

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 861 462 1 100

Aktuell skattefordran 604 206 113

Övriga fordringar 409 1 681 1 899

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 559 915 1 301

Summa kortfristiga fordringar 3 434 3 265 4 414

Kassa och bank

Kassa och bank 5 804 4 203 16 807

Summa omsättningstillgångar 11 541 7 468 22 378

Summa tillgångar 19 561 40 285 31 872
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Balansräkning (TSEK) 2017-09-30 2016-09-30 2016-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital (4 617 452 aktier) 1 893 1 377 1 893

Pågående nyemission - 516 -

Fond för utvecklingsavgifter 1 316 508 685

Summa bundet eget kapital 3 209 2 402 2 578

Fritt eget kapital

Överkursfond 88 457 90 138 88 457

Balanserad vinst eller förlust -69 633 -46 366 -46 543

Periodens resultat efter skatt -18 309 -18 395 -22 460

Summa fritt eget kapital 515 25 377 19 455

Summa eget kapital 3 724 27 778 22 033

Avsättningar

Övriga avsättningar 494 497 493

Summa avsättningar 494 497 493

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut 3 008 4 318 3 796

Övriga långfristiga skulder - 313 -

Summa långfristiga skulder 3 008 4 631 3 796

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 1 131 411 831

Leverantörsskulder 1 202 2 691 1 947

Kortfristiga låneskulder 8 000 - -

Övriga kortfristiga skulder 671 1 631 1 602

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 332 2 646 1 170

Summa kortfristiga skulder 12 336 7 379 5 549

Summa eget kapital och skulder 19 561 40 285 31 872

Ställda säkerheter 5 225 5 225 3 550

Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga
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Förändring av Eget Kapital 

(TSEK)
Aktiekapital

Fond för 
utvecklings-

avgifter

Överkurs-

fond

Övrigt fritt 

eget kapital

Summa eget 

kapital

Eget kapital 2016-12-31 1 893 685 88 457 -69 002 22 034

Fond för utvecklingsavgifter 1 316 -1 316 0

Periodens resultat -18 309 -18 309

Eget kapital 2017-09-30 1 893 2 001 88 457 -88 627 3 724

Nyckeltal (TSEK om inget annat anges) Jul - sep
2017

Jul - sep
2016

Jan - Sep 
2017

Jan - sep 
2016

Helår
 2016

Nettoomsättning 190 440 198 484 2 000

Rörelseresultat -4 555 -6 149 -17 903 -18 194 -22 198

Resultat efter skatt -4 858 -6 246 -18 309 -18 395 -22 460

Likvida medel 5 804 4 203 5 804 4 203 16 807

Eget kapital 3 724 27 778 3 724 27 778 22 034

Resultat per aktie, SEK* -1,05 -1,9 -3,97 -5,48 -6,18

Antal aktier 4 617 452 3 358 147 4 617 452 3 358 147 4 617 452

Genomsnittligt antal aktier under perioden 4 617 452 3 358 147 4 617 452 3 358 147 3 634 159

Soliditet, %* 19 69 19 69 69

Eget kapital per aktie, SEK* 0,8 8,3 0,8 8,3 4,8

Medelantal anställda 16 21 19 20 19

*Nyckeltalsdefinitioner 

Resultat per aktie = Resultatet efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden, 
Soliditet = Eget kapital på balansdagen dividerat med balansomslutningen på balansdagen,  
Eget kapital per aktie = Eget kapital på balansdagen dividerat med antalet aktier på balansdagen 


