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Vd Torbjörn Kemper:”
Karessa har under det gångna kvartalet utfört framgångsrika prekliniska försök  
med att integrera ytterligare ett impotensläkemedel, Vardenafil, i företagets  
unika transmukosala film. Detta har gett oss möjligheten att starta ett helt  
nytt läkemedelsprojekt, vilket kommer benämnas K-03. 
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Delårsrapport för Karessa Pharma Holding AB

1 januari–30 juni 2016

Väsentliga händelser  
 

Kontrakt med PlastoPharma avseende produktion av läkemedel 
Under våren 2016 inleddes slutförhandlingar med Laboratories 
Plasto Santé (PlastoPharma) avseende produktion av läkemedel 
inför den kommande kliniska prövningen av Vigressa™. Ambitio
nen är att genom samarbetet även säkerställa en välfungerande och 
kostnadseffektiv produktion av Vigressa™ i kommersiell skala 
inför en framtida marknadslansering. 

Ulf Tossman ny styrelseordförande i Karessa Pharma
Vid årsstämma i Karessa Pharma valdes Ulf Tossman till ny styrel
seordförande. Tossmans långa erfarenhet av företagsbyggande, läke
medelsutveckling och internationella licensaffärer bedöms vara av 
stor vikt för det fortsatta värdeskapandet i Karessa Pharma. 

Väsentliga händelser efter 
 rapportperiodens slut
Nytt läkemedelsprojekt initierat
Karessa Pharma initierade i augusti 2016 ett nytt läkemedels
projekt, K03, baserat på den redan godkända och välbeprövade 
läkemedels molekylen Vardenafil. Vardenafil är den aktiva substan
sen i impotensläkemedlet Levitra, vars patent löper ut under 2018. 
Baserat på nya lovande forskningsresultat och möjligheten att 
kunna inleda kliniska studier med K03 redan under 2017 görs 
samtidigt en nedprioritering av bolagets prekliniska projekt K02. 

Andra kvartalet: 1 april–30 juni 2016
• FoU kostnader för kvartalet uppgick till 1,5 Mkr (1,5 Mkr)
•  Resultat efter finansnetto för kvartalet uppgick till –2,6 Mkr (–3,3 Mkr)
• Resultat per aktie för kvartalet uppgick till –0,24 kr (–0,30 kr)
•  Kassaflödet från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick  

till –3,0 Mkr (0,1 Mkr)

Perioden 1 januari – 30 juni
• FoU kostnader för perioden uppgick till 2,9 Mkr (3,0 Mkr)
•  Resultat efter finansnetto för perioden uppgick till –5,6 Mkr (–5,9 Mkr)
• Resultat per aktie för perioden uppgick till –0,51 kr (–0,54 kr)
•  Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick  

till –5,3 Mkr (–5,9 Mkr)
• Eget  kapital per den 30 juni 2016 uppgick till 226,7 Mkr (238,7 Mkr)
• Likvida medel per den 30 juni 2016 uppgick till 57,8 Mkr (69,5 Mkr)

Denna information är sådan information som Karessa Pharma Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om 
 värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom på sid 17 angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2016 kl. 08:30 CET.
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Vd har ordet

Vardenafil är den aktiva substansen i läkemedlet Levitra, som i 
USA marknadsförs under varumärket Staxyn och som förra året 
uppnådde en försäljning på cirka 2,1 miljarder kronor. Patentet för 
Vardenafil löper ut under 2018 i såväl Europa som USA, medan 
patentskyddet för produkter baserade på Karessas drug delivery
plattform sträcker sig ända fram till 2029 i USA och till 2026 i 
Europa.  

De genomförda laboratorieförsöken visar att Vardenafilmoleky
lens egenskaper är bättre anpassade till Karessas drug deliverytek
nologi än Tadalafil, den substans som ingår i vårt prekliniska pro
jekt K02. Detta bedöms möjliggöra en snabb och kostnadseffektiv 
fortsatt preklinisk utveckling inför starten av kliniska prövningar. 
Dessutom infaller patentutgången för Vardenafil i USA cirka två 
år tidigare än för Tadalafil, vilket skulle kunna leda till en snab
bare marknadsintroduktion av K03. För att säkra tillräckliga ope
rativa och finansiella resurser till vårt nya läkemedelsprojekt K03 
har vi därför beslutat att prioritera ned utvecklingen av K02. Vi 
bedömer att kliniska prövningar med K03 kan inledas redan 
under 2017.

Vårt längst framskridna projekt, baserat på den aktiva substan
sen i Viagra, berörs inte av de omprioriteringar av resurser som nu 
genomförs. För närvarande pågår produktionsutveckling i samar
bete med franska PlastoPharm och målsättningen är att kunna 
starta av kliniska studier i slutet av året. 

I början av augusti flyttade Karesssa sin verksamhet till 
moderna och välutrustade laboratorier i Uppsala Business Park, vil
ket förväntas ge förutsättningar att ytterligare öka takten i utveck
lingsarbetet. Forskningsanläggningen har en lång historik inom 
svensk life science, bland annat som Pharmacias huvudkontor, och 
inhyser idag fler än 70 företag med totalt 2 100 anställda. Vi ser 
nu fram emot att fortsätta vårt arbete med utvecklingen av Kares
sas läkemedelsprojekt i denna mer ändamålsenliga miljö.  

Stockholm, 23 augusti 2016

Torbjörn Kemper
Verkställande direktör
  

Karessa har under det gångna kvartalet utfört framgångsrika prekliniska försök med 
att integrera ytterligare ett impotensläkemedel, Vardenafil, i företagets unika trans-
mukosala film. Detta har gett oss möjligheten att starta ett helt nytt läkemedels-
projekt, vilket kommer benämnas K-03. Målsättningen med projektet är att kunna  
erbjuda patienter en snabb och pålitlig effekt som inte påverkas av samtidigt födo-
intag. 
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Grunden i Karessas verksamhet utgörs av en patenterad drug deli
veryplattform i form av en alignatbaserad polymerfilm. Filmen, 
som kan liknas vid ett frimärke, fästs diskret vid munslemhinnan 
och genom denna distribueras sedan läkemedlet snabbt ut i blod
omloppet. Därefter löser filmen upp sig utan att lämna några rest
produkter i munnen. 

Snabb, stabil och pålitlig
Ur ett medicinskt perspektiv innebär detta en möjlighet till snabb, 
stabil och pålitlig distribution. För den enskilde patienten innebär 

Karessas koncept

Karessas affärsidé går ut på att utveckla och kommersialisera innovativa produkter 
med tydliga konkurrensfördelar inom terapiområdet erektil dysfunktion. Genom att 
kombinera Karessas patenterade drug delivery-plattform med kliniskt testade och väl 
beprövade substanser (Sildenafil, Vardenafil och Tadalafil) läggs grunden för ett unikt 
koncept med stora konkurrensfördelar. Ur ett patientperspektiv möjliggörs ett läke-
medel med avsevärt snabbare effekt – och därmed minskat behov av planering.

kombinationen snabbare och stabilare effekt än med dagens prepa
rat. Eftersom läkemedlet går rakt ut i blodet kortas tiden till effekt 
högst påtagligt, vilket minskar behovet av planering och framför
hållning. Effekten påverkas inte heller av samtida intag av mat och 
dryck.

Kortare tid till marknad – och lägre risk
För Karessa som bolag innebär kombinationen kortare tid till 
marknad, lägre utvecklingskostnader och avsevärt reducerad risk 
beträffade kliniska studier.

PK-studieProdukt-
utveckling

God-
kännande

Klinisk fas 2 Klinisk fas 3Klinisk fas 1

En fas III-studie omfattar ofta upp till 5000 patienter och kan ta många år att genomföra.

PK-studie som omfattar färre än 70 patienter och kan ofta genomföras på några månader

Läkemedelsutveckling baserad på nya substanser

Karessas modell

Utvecklingstid: ca 3 år
Total kostnad: Cirka 8 mkr för en första registrering

Utvecklingstid: ca 12-13 år
Total kostnad: Cirka 8 mdr SEK

Preklinisk 
utveckling

GodkännandePreklinisk 
forskning
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Problemet 

Varannan man över 40 år lider av impotens i varierande grad. Viagra 

(Sildenafil) är idag ett av de mest använda läkemedlen för att för-

bättra erektionsförmågan, men eftersom det ges i tablettform 

måste substansen först lösas upp i magsäcken, därefter tas upp i 

blodet och sedan passera levern innan den tar sig vidare till rätt plats 

i kroppen. Det här är en onödig omväg som gör att det många 

gånger tar lång tid innan man uppnår rätt koncentration av läke-

medlet i blodet, framför allt om tabletten måste samsas med föda i 

magsäcken. Födoämnesinteraktionen kan bidra till svårigheter att 

överhuvudtaget uppnå den önskade koncentrationen i blodet. Att 

vara osäker på om och när effekten sätter in kan ställa till problem i 

sexlivet.

Lösningen 

K01 (Vigressa) är en tunn bioorganisk film som laddas med den 

aktiva substansen i Viagra. Filmen är betydligt mindre än ett fri-

märke och placeras under läppen. Där löses den snabbt upp, samti-

digt som läkemedlet passerar slemhinnan och tar sig direkt ut i blod-

banan. Helt oberoende av om man nyss ätit en god middag. K01 

(Vigressa) tar helt enkelt en genväg i kroppen och säkerställer där-

med en snabb och pålitlig effekt och återskapar ett normalt sexliv. 

Så fungerar det
1   Filmen placeras på munslemhinnan

2   Den aktiva substansen tas snabbt upp direkt i blodbanan

3   Filmen upplöses helt och försvinner.

Tydliga patientfördelar
Genom att kombinera Karessas patenterade läke-
medelsplattform med beprövade, säkra och 
kända substanser skapas stora patient fördelar. 

Till de främsta hör  kortare tid till effekt, 
minskat behov av planering samt 
ingen påverkan av samtida intag 
av mat eller dryck.

Film

Munslemhinna

Blodomlopp

Beprövade och  
säkra substanser

Karessas drug 
 delivery-plattform

Tablettbehandling
Mage
Interaktion 
med föda

Lever
Nedbrytning

I värsta fall 
kan e�ekten 
dröja upp till 
tre timmar

Blod Blod

Karessas koncept

Placeras 
under läppen

Karessas målsättning är 
att uppnå e�ekt inom 
15-20 minuter

Blod

12
3

6

12
3

6

9
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Fokus under 20162017 kommer att ligga på produktutveckling 
och genomförande av nödvändiga studier inför kommande regist
rering hos berörda myndigheter. Målet är att en första batch ska 
kunna tillverkas hos kontrakterade tillverkningspartners under 
andra halvåret 2016, varefter kliniska studier ska inledas.  

Projektportfölj

Karessa arbetar för närvarande med tre projekt inom terapiområdet erektil  
dysfunktion. Projekten, vilka alla befinner sig i preklinisk fas, rör drug delivery- 
plattformen i kombination med de aktiva substanserna Sildenafil, Tadalafil och  
Vardenafil.

Läkemedelsregistrering kommer så långt som möjligt ske i egen 
regi medan försäljning till slutkund kommer att ske antingen 
genom projektlicensiering eller produktförsäljning till valda part
ners eller genom den egna organisationen.

Projekt Koncept och substans Patent och IP Status augusti 2016
K01 (Vigressa) Karessas unika bio-

organiska film laddad 
med Sildenafil – den 
aktiva substansen i 
 Viagra.

Patent och patentansökningar ger ett gott 
immaterialrättsligt skydd fram till 2026 på de 
för bolaget viktigaste marknaderna. Patent för 
Karessas läkemedelsfilm erhölls nyligen för Mex-
iko. Sedan tidigare har Karessa erhållit patent-
skydd i USA, Australien, Kanada, Kina, Israel, 
Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Sydafrika, Sydko-
rea och Sverige. I Europa är patentansökan 
inlämnad och under behandling. I USA sträcker 
sig patentet till 2029. 

•  Prekliniska studier styrker produktkonceptet.

•  Den kliniska utvecklingsplanen har färdigställts 
i samarbete med extern expertis. 

•  Förberedelser inför produktion av läkemedel till 
de planerade registreringsstudierna befinner 
sig i ett sent skede. Tech transfer till kontrak-
terad tillverkningspartner beräknas kunna 
påbörjas under sommaren 2016. 

•  Två registreringsgrundande kliniska prövningar 
för att utvärdera biotillgänglighet och inverkan 
av födointag i jämförelse med Sildenafil i 
tablettform planeras att påbörjas under andra 
halvåret 2016. Studierna kommer ligga till 
grund för registreringsansökningar i USA och 
Europa. 

•  Övergripande resultat från de kliniska pröv-
ningarna beräknas bli tillgängliga under första 
halvåret 2017, varefter en registreringansökan 
kan komma att lämnas i USA och Europa.

•  Inledande kontakter med potentiella licens-
partners har tagits. 

K-02 Karessas unika bio-
organiska film laddad 
med Tadalafil – den 
aktiva substansen i 
ett annat storsäljande 
impotensläkemedel, 
 Cialis.

Patent och patentansökningar ger ett gott im 
materialrättsligt skydd fram till 2026 på de för 
bolaget viktigaste marknaderna. Patent för 
Karessas läkemedelsfilm erhölls nyligen för Mex-
iko. Sedan tidigare har Karessa erhållit pa-tent-
skydd i USA, Australien, Kanada, Kina, Israel, 
Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Sydafrika, Sydko-
rea och Sverige. I Europa är patentansökan 
inlämnad och under behandling.

•  Prekliniska studier styrker produktkonceptet.

• Formuleringsarbete pågår 

•  Synergier med projektet Vigressa™ ger möjlig-
het till en snabbare produktutveckling av K-02

K-03 Karessas unika bio-
organiska film laddad 
med Vardenafil – den 
aktiva substansen i 
impotensläkemedlet 
Levitra/Staxyn.

Patent och patentansökningar ger ett gott im 
materialrättsligt skydd fram till 2026 på de för 
bolaget viktigaste marknaderna. Patent för 
Karessas läkemedelsfilm erhölls nyligen för Mex-
iko. Sedan tidigare har Karessa erhållit pa-tent-
skydd i USA, Australien, Kanada, Kina, Israel, 
Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Sydafrika, Sydko-
rea och Sverige. I Europa är patentansökan 
inlämnad och under behandling.

•  Prekliniska studier styrker produktkonceptet.

• Formuleringsarbete pågår 

•  Synergier med projektet Vigressa™ ger möjlig-
het till en snabbare produktutveckling av K-03
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Status och framtid
Den unika teknologin för att ladda impotensläkemedel i en bioorga
nisk film skyddas av patent och patentansökningar på de allra flesta 
potentiella marknader. K01 (Vigressa) har testats utförligt i laborato
rier och nu återstår endast två mindre kliniska prövningar innan en 
registreringsansökan kan lämnas in. Dessa prövningar beräknas 
starta under andra halvåret 2016. Karessa bedriver dessutom ett 
separat projekt baserat på den aktiva substansen i impotensläke
medlet Cialis. (Se Projektportfölj, sid 11 för mer information.)

Karessa har säkrat finansiella resurser för att slutföra den kli
niska utvecklingen av sina två första produkter. Förutsatt ett posi
tivt utfall i den planerade kliniska prövningen med K01 (Vigressa)  
planerar Karessa en utlicensiering till större läkemedelsbolag som 
kan ansvara för den globala lanseringen. I gengäld kan Karessa 
erhålla delbetalningar samt royalty på framtida försäljning. Ett 
sådant upplägg kan generera betydande kassaflöden utan att 
Karessa behöver ta den ekonomiska risken i att bygga en egen 
 global marknadsorganisation. 

2004

•  Tester av hundratals möjliga 

filmbildande polymerer 

•  Över 1200 empiriska tester

2005

•  Verifiering av patenterbarhet 

•  Säkerställande att samtliga 

ingredienser håller 

 läkemedelsstandard 

•  Patentansökan

2006 – 2007 

•  Patentansökan (PCT)  

– ”filmpatentet”

2009

•  Produktutveckling

•  Utvärdering av produktions-

anläggningar i USA, EU och 

Asien

•  Påbörjad Tech-transfer till 

två läkemedelsfabriker, en i 

USA och en i Tyskland

2010 

•  Förberedelse inför kliniska läkemedels-

studier av två    

produktvarianter

•  Storskalig produktion av grundfilmen, 

utan aktiv  substans, verifierad

2014

• Bildande av Karessa 

•  Nyemission om 80 MSEK  

•  Royalty-fri licens av filmen

•  Installation av laboratorie 

och lokaler

2015

•  Produktutveckling av två 

läkemedelssubstanser base-

rat på Sildenafil och Tadalafil

•  Utbyggnad och effektivise-

ring av laboratorie

• Samarbetsavtal med CRO

•  Klinisk utvecklingsplan och 

registreringsstrategi klar 

(Sep 2015)

•  Listning av Karessas aktie

2004 20082006 2010 20132005 2009 20122007 2011 2016 20172014 2015

Fokus 2016–2017

•  Slutfas utveckling av film samt val av 

bästa kandidat för bästa möjliga resultat 

i  planerad studie.

•  Tech-transfer fabrik samt batch till 

 klinisk studie

•  Start registreringsstudie

•  H1 2017: Resultat registreringsstudie 

•  H2 2017: Inlämning för registrering för 

marknadsgod kännande EU och USA.  

Ett godkännande beräknas 2018.
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Finansiell utveckling

Andra kvartalet april–juni
Nettoomsättning
Koncernens nettoomsättning för kvartalet uppgick till 0,0 tkr 
(0,0 tkr).

Kostnader
Kostnaderna under kvartalet uppgick till 2 606 tkr (3 199 tkr), 
 fördelat på administrationskostnader 624 tkr (693 tkr), försäljnings
kostnader 471 tkr (1 022 tkr) och forsknings och utvecklings
kostnader 1 511 tkr (1 484 tkr).

Resultat
Resultatet efter finansiella poster blev –2 607 tkr (–3 276 tkr), eller 
–0,24 kr (–0,30 kr) per aktie.

Kassaflöde och likviditet
Kvartalets kassaflödet uppgick till –3 071 tkr ( 99 tkr) och kassa
flödet från den löpande verksamheten uppgick till –2 966 tkr 
(99 tkr), eller –0,27 kr (0,01 kr) per aktie. Karessas likviditet var 
vid periodens slut 57 772 tkr (69 495 tkr).

Investeringar
Under kvartalet har Karessa investerat 105 tkr (0 tkr) i materiella 
anläggningstillgångar.

Perioden januari–juni
Nettoomsättning
Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 0,0 tkr 
(0,0 tkr).

Kostnader
Kostnaderna under perioden uppgick till 5 559 tkr (6 818 tkr), 
 fördelat på administrationskostnader 1 459 tkr (2 040 tkr), försälj
ningskostnader 1 228 tkr (1 821 tkr) och forsknings och utveck
lingskostnader 2 872 tkr (2 957 tkr).

Resultat
Resultatet efter finansiella poster för perioden blev –5 560 tkr 
(–5 945tkr), eller –0,51 kr (–0,54 kr) per aktie.

Kassaflöde och likviditet
Periodens kassaflödet uppgick till –5 372 (–5 861 tkr) och kassa
flödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 
–5 267 tkr (–5 861 tkr), eller –0,48 kr (–0,53 kr) per aktie. Karessas 
likviditet var vid periodens slut 57 772 tkr (69 495 tkr).

Investeringar
Under perioden har Karessa investerat 105 tkr (0 tkr) i materiella 
anläggningstillgångar.

Eget kapital
Eget kapital i Karessakoncernen uppgick vid periodens slut till 
226 701 tkr (238 677 tkr) eller 20,61 kr (21,70 kr) per aktie. Solidi
teten var vid periodens slut 99% (99%).

Skattemässiga underskott
Karessas 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 under
skott vilket skulle komma att innebära en låg skattebelastning för 
bolaget när ett projekt säljs eller läkemedlet kommer ut på en 
kommersiell marknad. De skattemässiga fastställda underskotten i 
koncernens bolag uppgår till 15 393 tkr per sista december 2015.

Personal
Antalet anställda var vid kvartalets slut 4 (inkl VD) varav 1 på 
 deltid. Dessutom arbetar bolagets CFO på konsultbasis.
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Moderbolaget
Bolagets associationsform är aktiebolag och regleras av aktiebolags
lagen (2005:551). Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Karessa är 
moderbolag i en koncern med totalt tre bolag. Karessa äger samtliga 
aktier i Pertubatio AB (5569667420) som i sin tur äger samtliga 
aktier i Karessa Pharma AB (5569592891)

Andra kvartalet april–juni
Omsättningen i moderbolaget under kvartalet uppgick till 0 tkr 
(0 tkr). Kostnaderna uppgick till 1 198 tkr (1 350 tkr), varav admi
nistrationskostnaderna utgjorde 657 tkr (822 tkr), försäljningskost
naderna 164 tkr (192 tkr) och forsknings och utvecklingskostna
derna 377 tkr (336 tkr). Resultat efter finansnetto var för kvartalet 
–823 tkr (–677 tkr). 

Perioden januari–juni
Omsättningen i moderbolaget under perioden uppgick till 0 tkr 
(0 tkr). Kostnaderna uppgick till 2 313 tkr (3 477 tkr), varav admi
nistrationskostnaderna utgjorde 1 297 tkr (2 465 tkr), försäljnings
kostnaderna 324 tkr (339 tkr) och forsknings och utvecklingskost
naderna 692 tkr (673 tkr). Resultat efter finansnetto var för perioden 
–813 tkr (–1 104tkr). Likviditeten i moderbolaget per 30 juni 2016 
var 56 581 tkr (69 189 tkr). Eget kapital uppgick vid periodens slut 
till 244 277 tkr (246 205 tkr) och soliditeten var 98% (98%).

Aktiekapital
Karessas aktiekapital uppgår till 550 000 kronor fördelat på 
11 000 000 utestående aktier.

Aktien
Karessa Holdings aktie är listad på First North under kortnamnet 
KARE. Aktien har ISINkod SE0005506193. Karessas ICBklassifi
cering är Subsector 4577. Remium Nordic AB är Certified Advisor. 
Bolaget hade per den 30 juni 2016 ca 5 700 aktieägare.

Optionsprogram
Karessa har infört ett incitamentsprogram i form av tecknings
optioner avsedda att främja bolagets långsiktiga intressen genom 
att motivera och belöna ledande befattningshavare. Karessa har 
enligt stämmobeslut den 26 augusti 2015 infört ett optionsprogram 
till bolagets ledning och anställda. Marknadsvärdering av programmet 
har skett med Black & Scholes modell för värdering av optioner. 
Varje teckningsoption i programmet ger innehavarna rätt att senast 
den 17 december 2017 teckna 450 000 aktier i Karessa till en 
lösenkurs om 50 kr per aktie. Om samtliga teckningsoptioner 
utnyttjas för teckning av 450 000 aktier skulle de nya aktierna, 
baserat på antal utestående aktier per 31 dec 2015, utgöra 4,1% av 
aktiekapitalet i Karessa. Aktiernas kvotvärde är 0,05 krona. 

Stämman beslutade att förlänga de sedan tidigare utestående 
450 000 teckningsoptionerna till och med den 30 november 2019 
på i övrigt oförändrade villkor. Optionsinnehavarna ska betala en 
marknadsmässig premie för förlängningen. Stämman beslutade 
vidare om emission av högst 150 000 nya teckningsoptioner. Varje 
teckningsoption ska ge rätt att senast den 30 maj 2019 teckna en 
ny aktie för 30 kronor. Emissionen ska tecknas av ett helägt dotter
bolag för vidare överlåtelse av teckningsoptionerna till verkstäl
lande direktören och andra ledande befattningshavare i koncernen 
på marknadsmässiga villkor.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Karessa är genom sin verksamhet exponerat för risker och osäkerhets
faktorer. Information om bolagets risker och osäkerhetsfaktorer 
återfinns på sidorna 15–17 i bolagets årsredovisning för 2015, vilken 
finns tillgänglig på bolagets hemsida www.karessa.se.
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Finansiell utveckling i sammandrag
KARESSAKONCERNEN

TKR (om ej annat anges) april–juni 2016 april–juni 2015 jan–juni 2016 jan–juni 2015 jan–dec 2015
Nettoomsättning – – – – –
Rörelsens kostnader –2 606 –3 199 –5 559 –6 818 –13 072
Forsknings- och utvecklingskostnader –1 511 –1 484 –2 872 –2 957 –5 766
Rörelseresultat –2 606 –3 199 –5 559 –6 818 –12 813
Resultat efter finansiella poster –2 607 –3 276 –5 560 –5 945 –12 590
Resultat efter skatt –2 607 –3 276 –5 560 –5 945 –12 590

Kassaflöde från den löpande verksamheten –2 966 99 –5 267 –5 861 –11 644

Likvida medel på balansdagen 57 772 69 495 57 772 69 495 63 144

Eget kapital på balansdagen 226 701 238 677 226 701 238 677 232 261

Nyckeltal
Avkastning på eget kapital, %  neg  neg  neg neg neg 
Avkastning på sysselsatt kapital, % neg neg neg neg neg 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar –105 – –105 – –
Soliditet 99% 98% 99% 98% 99%
Antal anställda vid periodens slut 4 4 4 4 4
Resultat per aktie, före utspädning, kr –0,24 –0,30 –0,51 –0,54 –1,14
Resultat per aktie, efter utspädning, kr –0,24 –0,30 –0,51 –0,54 –1,14
Eget kapital per aktie, kr 20,61 21,70 20,61 21,70 21,11
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kr –0,27 0,01 –0,48 –0,53 –1,06
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Rapport över totalresultatet
KARESSAKONCERNEN

TKR (om ej annat anges) april–juni 2016 april–juni 2015 jan–juni 2016 jan–juni 2015 jan–dec 2015
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning – – – – –
Övriga rörelseintäkter – – – – 259
Summa rörelsens intäkter – – – – 259

Rörelsens kostnader
Administrationskostnader –624 –693 –1 459 –2 040 –4 131
Försäljningskostnader –471 –1 022 –1 228 –1 821 –3 175
Forsknings- och utvecklingskostnader –1 511 –1 484 –2 872 –2 957 –5 766
Summa rörelsens kostnader –2 606 –3 199 –5 559 –6 818 –13 072

Rörelseresultat –2 606 –3 199 –5 559 –6 818 –12 813

Resultat från finansiella investeringar
Finansnetto –1 –77 –1 873 223

Resultat efter finansiella poster –2 607 –3 276 –5 560 –5 945 –12 590

Skatt på årets resultat – –

Periodens resultat –2 607 –3 276 –5 560 –5 945 –12 590

Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare –2 607 –3 276 –5 560 –5 945 –12 590
Varav minoritetens andel – –

Genomsnittligt antal aktier, tusental, före utspädning 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000
Genomsnittligt antal aktier, tusental, efter utspädning 11 450 11 450 11 450 11 450 11 305
Antal aktier på balansdagen, tusental 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000

Resultat per aktie före och efter utspädning, kr –0,24 –0,30 –0,51 –0,54 –1,14

Rappport över totalresultatet
TKR (om ej annat anges) april–juni 2016 april–juni 2015 jan–juni 2016 jan–juni 2015 jan–dec 2015
Periodens resultat –2 607 –3 276 –5 560 –5 945 –12 590

Övriga totalresultat för perioden, netto före skatt
Periodens totalresultat –2 607 –3 276 –5 560 –5 945 –12 590

Hänförligt till moderbolagets aktieägare –2 607 –3 276 –5 560 –5 945 –12 590
Minoritetsintresse – –
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Rapport över finansiell ställning
KARESSAKONCERNEN

TKR (om ej annat anges) 30 juni 2016 30 juni 2015 31 dec 2015
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar
Balanserade utvecklingsutgifter 2 800 2 800 2 800
Goodwill & Immateriella rättigheter 167 445 167 445 167 445
Materiella tillgångar
Maskiner och inventarier 103
Finansiella tillgångar
Långfristig placering 41 097
Summa anläggningstillgångar 170 348 211 342 170 245

Omsättningstillgångar
Kundfordringar och andra fordringar 394 847 586
Likvida medel 57 772 28 398 63 144
Summa omsättningstillgångar 58 166 29 245 63 730
TOTALA TILLGÅNGAR 228 514 240 587 233 975

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Eget kapital 226 701 238 677 232 261
Avsättningar och skulder
Långfristiga skulder –
Kortfristiga skulder 1 813 1 910 1 714
Summa avsättningar och skulder 1 813 1 910 1 714
TOTALT EGET KAPITAL och SKULDER 228 514 240 587 233 975
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Rapport över förändringar i eget kapital
KARESSAKONCERNEN

TKR (om ej annat anges) Aktiekapital 
Övrigt tillskjutet 

kapital
Ansamlad  

förlust
Totalt  

eget kapital
1 januari–30 juni 2015

Ingående balans 2015-01-01 550 247 005 –2 933 244 622
Totalresultat
Periodens resultat –2 669 –2 669
Transaktioner med aktieägare
Nyemissioner – – 0
Utgående balans 2015-03-31 550 247 005 –5 602 241 953

Totalresultat
Periodens resultat –3 276 –3 276
Transaktioner med aktieägare
Nyemissioner
Utgående balans 2015-06-30 550 247 005 –8 878 238 677

1 januari–30 juni 2016

Ingående balans 2016-01-01 550 247 234 –15 523 232 261
Totalresultat
Periodens resultat –2 953 –2 953
Transaktioner med aktieägare
Nyemissioner – – 0
Utgående balans 2016-03-31 550 247 234 –18 476 229 308

Totalresultat
Periodens resultat –2 607 –2 607
Transaktioner med aktieägare
Nyemissioner
Utgående balans 2016-06-30 550 247 234 –2 607 226 701
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Kassaflödesanalys
KARESSAKONCERNEN

TKR (om ej annat anges)
1 apr–30 juni 

2016
1 apr–30 juni 

2015
1 jan–30 juni 

2016
1 jan–30 juni 

2015
jan–dec  

2015
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat efter finansiella poster –2 607 –3 276 –5 560 –5 945 –12 590
Avskrivningar 2 – 2 –
Övriga ej kassaflödespåverkande poster 77 –873
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar  
i rörelsekapitalet –2 605 –3 199 –5 558 –6 818 –12 590
Förändringar i rörelsekapitalet –361 3 298 291 957 946
Kassaflöde från den löpande verksamheten –2 966 99 –5 267 –5 861 –11 644

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar –105 –105
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar – – 40 300
Kassaflöde från investeringsverksamheten –105 – –105 – 40 300

Nettokassaflöde före finansiella poster –3 071 99 –5 372 –5 861 28 656

Finansieringsverksamheten
Tillskjutet kapital – – 229
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 – 0 – 229

PERIODENS KASSAFLÖDE –3 071 99 –5 372 –5 861 28 885

Likvida medel vid periodens början 60 843 28 299 63 144 34 259 34 259
Likvida medel vid periodens slut 57 772 28 398 57 772 28 398 63 144
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Resultaträkning
MODERBOLAGET KARESSA HOLDING AB

TKR (om ej annat anges)
1 apr–30 juni 

2016
1 apr–30 juni 

2015
1 jan–30 juni 

2016
1 jan–30 juni 

2015
jan–dec  

2015
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning – –
Intäkter – –

Rörelsens kostnader
Administrationskostnader –657 –822 –1 297 –2 465 –3 679
Försäljningskostnader –164 –192 –324 –339 –714
Forsknings- och utvecklingskostnader –377 –336 –692 –673 –1 278
Övriga intäkter och kostnader 375 750 1 500 1 500 3 000
Summa rörelsens kostnader –823 –600 –813 –1 977 –2 671

Rörelseresultat –823 –600 –813 –1 977 –2 671

Resultat från finansiella investeringar
Finansnetto 0 –77 0 873 223

Resultat efter finansiella poster –823 –677 –813 –1 104 –2 448

Skatt på årets resultat – –
Periodens resultat –823 –677 –813 –1 104 –2 448
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Balansräkning
MODERBOLAGET KARESSA HOLDING AB

TKR (om ej annat anges) 30 juni 2016 30 juni 2015 31 dec 2015
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga finansiella placeringar 41 097
Andelar i koncernföretag 180 300 170 200 180300
Summa anläggningstillgångar 180 300 211 297 180 300

Omsättningstillgångar
Fordringar hos koncernföretag 11 080 10 427 3205
Kundfordringar och andra fordringar 124 220 125
Likvida medel 56 581 28 092 62414
Summa omsättningstillgångar 67 785 38 739 65 744
TOTALA TILLGÅNGAR 248 085 250 036 246 044

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital 550 550 550
Fritt eget kapital 243 727 245 655 244540
Summa eget kapital 244 277 246 205 245 090

Avsättningar och skulder
Skulder till koncernföretag 2 700 2 700 0
Kortfristiga skulder 1 108 1 131 954
Summa avsättningar och skulder 3 808 3 831 954
TOTALT EGET KAPITAL och SKULDER 248 085 250 036 246 044
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Redovisningsprinciper och noter

Not 1: Redovisningsprinciper 
Denna delårsrapport 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 
RFR2 Redovisning för juridiska personer tillämpats. 

Not 2: Transaktioner med närstående 
Inga transaktioner med närstående har skett under kvartalet. 

Not 3: Definitioner och nyckeltal 
Resultat per aktie: Nettoresultat dividerat med genomsnittligt 
antal aktier 

Genomsnittligt antal aktier: Det genomsnittliga antalet aktier i 
Karessa Pharma Holding AB har beräknats utifrån en viktning av 
det historiska antalet utestående aktier i Karessa 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 före 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 genom
snittligt antal aktier 

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

Stockholm 20160823 

Styrelsen 

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av 
 bolagets revisorer.

Kommande rapporter
20161028 Delårsrapport för kvartal tre
20170228 Bokslutskommuniké 2016

För ytterligare information kontakta gärna:
Torbjörn Kemper 076 311 55 28
torbjorn.kemper@karessa.se

Lahällsvägen 48
183 30 TÄBY

www.karessa.se
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Om Karessa Pharma Holding AB

Karessas unika teknologi gör att läkemedel kan ta en 

 genväg till rätt plats i kroppen. Målet med bolagets längst 

framskridna projekt – Vigressa – är att ge en snabb och 

mer pålitlig effekt av dagens ledande läkemedel mot 

impotens. En registreringsgrundande klinisk prövning 

beräknas kunna genomföras redan under 2016.  

Karessas aktie är listad på Nasdaq First North.  

Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser. 

För mer information, se www.karessa.se


