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Karessa är ett svenskt läkemedelsföretag med mål att utveckla produkter baserade på en patenterad 
drug delivery plattform med direkt absorption av aktiva substanser från munhålan till blodbanan. 
 
Första utvecklingsområde för Karessa är läkemedel inom erektil dysfunktion.  
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Karessa Pharma Holding AB (publ) 
Delårsrapport 1 juli – 30 september 2018 
 

Tredje kvartalet 2018 

 FoU-kostnader för årets första nio månader uppgick till 7,1 Mkr (8,8 Mkr) och för kvartalet till 
1,7 Mkr (4,7 Mkr) 

 Resultatet efter skatt för årets första nio månader uppgick till -9,9 Mkr (-11,6 Mkr) och för 
kvartalet till -2,4 Mkr (-5,5 Mkr) 

 Resultatet per aktie för årets första nio månader uppgick till -0,90 kr (-1,05 kr) och för kvartalet 
till -0,22 kr (-0,50 kr) 

 Kassaflödet från den löpande verksamheten för årets första nio månader uppgick till -10,3 Mkr 
(-7,4 Mkr) och för kvartalet till -2,8 Mkr (-2,7 Mkr) 

 Soliditeten uppgick per sista september till 99% (97%) 
 
 

VD-ord 
Efter många år i olika befattningar i internationella läkemedelsföretag har jag efter tillträdet i Karessa, ett svenskt 
forskningsbolag, haft en mycket intensiv period för att snabbt sätta mig in i de olika förutsättningar detta medför. 
Jag har kommit in i ett bolag som befinner sig i ett mycket spännande skede, delvis med vissa utmaningar, men 
med mycket goda framtidsutsikter. 
 
Vår forskning och utveckling bygger på den unika patenterade drug delivery plattformen som med bekväm 
administrering av den frimärksstora filmen till munhålan ger en snabb och effektiv absorption direkt till 
blodbanan. Bolagets projekt som ligger längst fram är K03, vardenafil buccal film. Där har utvecklingsarbetet 
startat för produktion av färdig produkt för de nödvändiga regulatoriska studier som behövs för registreringsfilen 
till främst EU’s myndighet samt FDA i USA. Där ingår även stort arbete med design av studierna så att de uppfyller 
myndighetens krav. Vardenafil finns idag i varunamnen Levitra samt den munsönderfallande tabletten Staxyn. I 
USA marknadsförs de av GSK (Glaxo). 
 
Den erektila marknaden är i förändring. I november 2018 utgår patentet på vardenafil (Levitra) i Europa, där 
redan Viagra (sildenafil) och Cialis (tadalafil) finns i generiska beredningar. I USA går patentet för vardenafil ut 
vid samma tid, men för Viagra och Cialis först 2021. När patenten går ut faller priserna på marknaden ofta snabbt 
och kraftigt. Vad gäller denna marknad där läkemedlen inte ingår i olika former av högkostnadsskydd kan det 
totala värdet på marknaden kompenseras av att fler börjar använda produkterna på grund av det lägre priset. I 
nästan alla länder krävs dock läkarrecept för att få tillgång till läkemedlen. Marknaden växer även med en 
åldrande befolkning. 
 
Under de första månaderna har även många kontakter tagits med presumtiva partners för samarbete kring 
prövningar, registrering, distribution och marknadsföring av vardenafil. I samband med dessa har intresse 
framkommit kring andra substanser, vilket har lett till att vi har initierat analyser av andra produkter på 
plattformen. 
 
Karessa var med på det stora mötet NLS days, där många företag möts för diskussioner och presentationer. Vi 
hade där en större presentation av företaget med dess unika kompetens och produktfördelar. 
 
 
Mats Nilsson 
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Väsentliga händelser under kvartalet 
Produktionsavtal med AdhexPharma 

Den 1 juli skrevs avtal med AdhexPharma om utveckling och produktion av K03 för regulatoriska studier samt för 
eventuell framtida kommersiell produktion. Under kvartalet har arbetet framskridit med formuleringsarbete, 
olika tester för stabilitet etc. De preliminära resultaten hittills av filmframställningen ser bra ut och analys sker 
för närvarande inför nästa steg i processen 
 

Certified adviser 
Från 1 juli använder Karessa FNCA Sweden AB som ny Certified Adviser. Obligatorisk utbildning har genomförts 
för bolagets styrelse och ledning för att alla skall vara medvetna om och följa de regler som Nasdaq First North 
har satt upp. Detta gäller speciellt insiderregler och kommunikation. 
 

 

Efter rapportperiodens slut 
Levitra - vardenafil 
Levitra som är varunamnet för vardenafil innehas av Bayer AG. Patentet för substansen utgick 1 november. Det 
innebär att från detta datum kan generiska produkter komma in på marknaden och priserna förväntas falla 
drastiskt.  
 

Patent 
Grundpatentet för den till Karessa för erektil dysfunktion licensierade drug delivery plattformen är registrerat i 
totalt 51 länder inkluderande de för Karessa viktigaste marknaderna. Efter att patentet i slutet av oktober 
godkänts i Hong Kong är det godkänt i 49 länder. För de resterande, Norge och Brasilien, väntas godkännande 
under 2019. 
  
Karessas patentansökan för K03, vardenafil buccal film, från december 2017 går vidare till nästa fas december 
2018. Ledningen ser patentansökan som stark för företaget. 

 
 
Projektstatus 
Erektil dysfunktion 
Nuvarande licens baseras på projekt inom erektil dysfunktion där Karessas prioritet är projektet K03 som bygger 
på substansen vardenafil. Under perioden har fortsatt fokus legat på vidareutveckling av projektet med 
förberedelser för produktion till klinisk prövning. Avtal skrevs i juli med AdhexPharma SAS som skall ansvara för 
utveckling och bred produktion av K03. Under perioden har arbetet fortskridit med formuleringsutveckling för 
en stabil film för kommersiella produktionssatser. Hittills ser det lovande ut, och inga stora problem har uppstått. 
Vidare fortskrider planering av kliniskt program för de nödvändiga studier som krävs för regulatorisk 
registreringsfile där plan för studier under 2019 ligger kvar. Stort fokus ligger i arbetet för ekonomiska 
samarbeten med internationella partnerbolag vad gäller kliniskt program, även för vidare kommersialisering. 
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Finansiell utveckling i sammandrag, koncernen 
 

 
 
 
Tredje kvartalet juli – september   
Koncernen 
Nettoomsättning 
Koncernens nettoomsättning för kvartalet uppgick till 0 tkr (0 tkr). 
 

Kostnader 
Kostnaderna under kvartalet uppgick till 2 427 tkr (5 642 tkr), fördelat på administrationskostnader 302 tkr  
(693 tkr), försäljningskostnader 392 tkr (201 tkr) och forsknings- och utvecklingskostnader 1 733 tkr (4 748 tkr).  
 

Resultat 
Resultatet efter finansiella poster blev -2 417 tkr (-5 541 tkr), eller -0,22 kr (-0,50 kr) per aktie. 
 

Kassaflöde och likviditet 
För årets första nio månader uppgick kassaflödet till -10 196 tkr (-7 521 tkr) och kassaflödet från den löpande 
verksamheten uppgick till -10 257 tkr (-7 427 tkr), eller -0,93 kr (-0,68 kr) per aktie. Karessas likviditet var vid 
periodens slut 29 315 tkr (44 650 tkr). 
 

Investeringar 
Under kvartalet har Karessa investerat 0 tkr (238 tkr) i materiella anläggningstillgångar. 
 

Personal 
Antalet anställda inklusive VD var vid kvartalets slut tre. Dessutom arbetar Karessas CFO deltid på konsultbasis. 
 

Skattemässiga underskott 
Karessas nuvarande verksamhet innebär initialt negativa resultat och skattemässiga underskott. Vid framtida 
försäljning av en läkemedelskandidat förväntas vinster kunna redovisas men i vilken mån de skattemässigt 
kommer kunna avräknas mot tidigare års skattemässiga underskott är inte säkert. Någon uppskjuten skatte-

Jan-dec

tkr (om ej annat anges) 2018 2017 2018 2017 2017

Nettoomsättning 0 0 0 0 0

Rörelsens kostnader -2 427 -5 642 -10 088 -12 034 -48 398

Varav forsknings- och utvecklingskostnader -1 733 -4 748 -7 099 -8 833 -10 882

Rörelseresultat -2 417 -5 570 -9 946 -11 723 -47 937

Resultat efter finansiella poster -2 402 -5 541 -9 885 -11 579 -47 626

Resultat efter skatt -2 402 -5 541 -9 885 -11 579 -47 626

Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 801 -2 732 -10 243 -7 427 -12 688

Investeringar i  materiella anläggningstil lgångar 238 297

Likvida medel på balansdagen 29 315 44 650 29 315 44 650 39 497

Eget kapital på balansdagen 163 832 210 216 163 832 210 216 173 717

Nyckeltal

Avkastning på eget kapital, % neg neg neg neg neg

Avkastning på sysselsatt kapital, % neg neg neg neg neg

Resultat per aktie, före utspädning, kr -0,22 -0,50 -0,90 -1,05 -4,33

Resultat per aktie, efter utspädning, kr -0,22 -0,50 -0,90 -1,05 -4,33

Soliditet 99% 97% 99% 97% 98%

Eget kapital per aktie, kr 14,89 19,11 14,89 19,11 15,79

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kr -0,25 -0,25 -0,93 -0,68 -1,15

Antal anställda vid periodens slut 3 4 3 4 4

      Jul-sep        Jan-sep
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fordran har därför inte redovisats. Detta skulle kunna innebära en låg skattebelastning för Karessa när ett projekt 
säljs eller läkemedlet kommer ut på en kommersiell marknad. De skattemässiga fastställda underskotten i 
koncernens bolag uppgår till 47,1 Mkr per 30 september. 
 

 

Moderbolaget 
Bolagets associationsform är aktiebolag och regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen har sitt säte i 
Stockholm. Karessa Pharma Holding AB är moderbolag i en koncern med totalt tre bolag och äger samtliga aktier 
i Karessa Pharma AB (556966-7420) och Karessa Incentive AB (559114-8514). 
 

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

Aktien 
Karessa Pharma Holding ABs aktie är listad på NASDAQ First North Stockholm under kortnamnet KARE. Aktien 
har ISIN-kod SE0005506193 och ICB-klassificeringen är Subsector 4577. FNCA Sweden AB är från 1 juli 2018 
Certified Advisor till Karessa som per den 29 juni 2018 hade 4 805 aktieägare. 
 

Optionsprogram 
Karessa har enligt stämmobeslut den 29 maj 2017 infört ett incitamentsprogram i form av teckningsoptioner 
avsedda att främja bolagets långsiktiga intressen genom att motivera och belöna ledande befattningshavare. En 
marknadsvärdering av programmet har skett med Black & Scholes modell för värdering av optioner. 
Teckningsoptionerna i programmet ger innehavarna rätt att senast den 29 maj 2020 teckna sammanlagt 330 000 
aktier i Karessa till en lösenkurs om 20 kr per aktie. Dotterföretaget Karessa Incentive AB tecknade sig för samtliga 
optioner, och har per 31 mars överlåtit 280 000 av dessa till nyckelpersoner allt efter beslut av styrelsen. Om 
samtliga teckningsoptioner utnyttjas skulle de nya aktierna, baserat på antal utestående aktier per 31 mars 2018, 
utgöra 3,0% av aktiekapitalet i Karessa. Aktiernas kvotvärde är 0,05 krona.  
 

Bemyndigande 
Styrelsen erhöll vid årsstämma 30 april 2018 bemyndigande att vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om: 
nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner med rätt till nyteckning 
av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor 
inom ramen för bolagets angivna aktiekapital samt i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra 
stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Styrelsen skall med stöd av detta bemyndigande kunna fatta beslut om 
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt för att möjliggöra en ökad diversifiering av ägandet i bolaget. Beslut 
med stöd av bemyndigandet får medföra en ökning av högst 1 250 000 aktier i bolaget. Beslut med stöd av 
bemyndigandet om en ökning av högst 1 250 000 aktier i bolaget innebär en ökning av aktiekapitalet med högst 
62 500 kronor med nuvarande kvotvärde. 
 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
Karessa är genom sin verksamhet exponerat för risker och osäkerhetsfaktorer. Information om dessa återfinns 
på sidorna 18-21 i årsredovisningen för 2017 som finns tillgänglig på hemsidan www.karessa.se. Inga ändringar 
har tillkommit därefter. 

  



Karessa Pharma Holding AB (publ) delårsrapport 1 juli-30 september 2018 

 

 6 

Rapport över totalresultatet 
KARESSAKONCERNEN 
 

  Jan-dec

tkr (om ej annat anges) 2018 2017 2018 2017 2017

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 0 0 0 0 0

Övriga rörelseintäkter 10 72 142 311 461

Summa rörelsens intäkter 10 72 142 311 461

Rörelsens kostnader

Administrationskostnader -302 -693 -1 593 -2 028 -2 430

Försäljningskostnader -392 -201 -1 396 -1 173 -1 586

Forsknings- och utvecklingskostnader -1 733 -4 748 -7 099 -8 833 -10 882

Nedskrivning av goodwill -33 500

Summa rörelsens kostnader -2 427 -5 642 -10 088 -12 034 -48 398

Rörelseresultat -2 417 -5 570 -9 946 -11 723 -47 937

Resultat från finansiella investeringar

Finansiella intäkter 15 30 63 148 324

Finansiella kostnader 0 -1 -2 -4 -13

Finansnetto 15 29 61 144 311

Resultat efter finansiella poster -2 402 -5 541 -9 885 -11 579 -47 626

Skatt på årets resultat 0 0 0 0 0

Periodens resultat -2 402 -5 541 -9 885 -11 579 -47 626

Varav hänförligt ti l l  moderbolagets aktieägare -2 402 -5 541 -9 885 -11 579 -47 626

Varav minoritetens andel 0 0 0 0 0

Genomsnitt ant aktier, tusental före utspädning 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000

Genomsnitt ant aktier, tusental efter utspädning 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000

Antal aktier på balansdagen, tusental 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000

Resultat per aktie före och efter utspädning, kr -0,22 -0,50 -0,90 -1,05 -4,33

Rappport över totalresultatet 1 jan-31 dec

tkr (om ej annat anges) 2018 2017 2018 2017 2017

Periodens resultat -2 402 -5 541 -9 885 -11 579 -47 626

Övriga totalresultat för perioden, netto före skatt

Periodens totalresultat -2 402 -5 541 -9 885 -11 579 -47 626

Hänförligt ti l l  moderbolagets aktieägare -2 402 -5 541 -9 885 -11 579 -47 626

Minoritetsintresse 0 0 0 0 0

     Jul-sep   Jan-sep

     1 apr-30 jun      1 jan-30 jun
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Rapport över finansiell ställning 
KARESSAKONCERNEN 

 
31 dec

Tillgångar 2018 2017 2017

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar

Balanserade utvecklingsutgifter 1 820 2 800 2 240

Goodwill  & Immateriella rättigheter 133 945 167 445 133 945

Materiella tillgångar

Maskiner och inventarier 266 268 326Långfristig placering 0 0 0

Summa anläggningstillgångar 136 031 170 513 136 511

Omsättningstillgångar

Kundfordringar och andra fordringar 639 1 378 889

Likvida medel 29 315 44 650 39 497

Summa omsättningstillgångar 29 954 46 028 40 386

TOTALA TILLGÅNGAR 165 985 216 541 176 897

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Eget kapital 163 832 210 216 173 717

Avsättningar och skulder

Kortfristiga skulder 2 153 6 325 3 180

Summa avsättningar och skulder 2 153 6 325 3 180

TOTALT EGET KAPITAL och SKULDER 165 985 216 541 176 897

     30 sep
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Rapport över förändringar i eget kapital 
KARESSAKONCERNEN 
 

 
 

 
 
 
 
 

tkr (om ej annat anges) Aktie- Övrigt Ansamlad Totalt

kapital til lskjutet förlust eget 

kapital kapital

Jan-sep 2017

Ingående balans 550 247 234 -25 989 221 795

Totalresultat

Periodens resultat -11 579 -11 579

Transaktioner med aktieägare

Nyemissioner 0 0 0

Utgående balans 550 247 234 -37 568 210 216

Jan-sep 2018

Ingående balans 550 247 234 -74 067 173 717

Totalresultat

Periodens resultat -9 885 -9 885

Transaktioner med aktieägare

Nyemissioner 0 0 0

Utgående balans 550 247 234 -83 952 163 832
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Rapport över kassaflöden 
KARESSAKONCERNEN 
 

 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

    Jul-sep       Jan-sep Jan-dec

tkr (om ej annat anges) 2018 2017 2018 2017 2017

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat -2 417 -5 570 -9 946 -11 723 -47 937

Avskrivningar 161 42 481 64 625

Övriga ej kassaflödespåverkande poster - - - - 33 500

Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 256 -5 528 -9 465 -11 659 -13 812

  före förändringar i rörelsekapitalet

Förändringar i  rörelsekapitalet -545 2 796 -778 4 232 1 124

Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 801 -2 732 -10 243 -7 427 -12 688

Investeringsverksamheten

Investeringar i  materiella anläggningstil lgångar 0 0 0 -238 -297

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 0 -238 -297

Nettokassaflöde före finansiella poster -2 801 -2 732 -10 243 -7 665 -12 985

Finansieringsverksamheten

Erhållen och erlagd ränta 15 29 61 144 311

Tillskjutet kapital - - - - -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 15 29 61 144 311

PERIODENS KASSAFLÖDE -2 786 -2 703 -10 182 -7 521 -12 674

Likvida medel vid periodens början 32 101 47 353 39 497 52 171 52 171

Likvida medel vid periodens slut 29 315 44 650 29 315 44 650 39 497
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Resultaträkning 
MODERBOLAGET KARESSA HOLDING AB 
 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

 Jan-dec

tkr (om ej annat anges) 2018 2017 2018 2017 2017

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 0 0 0 0 0

Intäkter 0 0 0 0 0

Rörelsens kostnader

Administrationskostnader -468 -477 -1 583 -1 787 -2 560

Försäljningskostnader -137 -106 -727 -578 -820

Forsknings- och utvecklingskostnader -347 -314 -1 714 -1 490 -1 861

Övriga intäkter och kostnader 1 028 1 064 3 086 3 087 5 117

Summa rörelsens kostnader 76 167 -938 -768 -124

Rörelseresultat 76 167 -938 -768 -124

Resultat från finansiella investeringar

Nedskrivningar av andelar i  dotterföretag - - - - -55 590

Ränteintäkter och räntekostnader 24 28 76 143 124

Finansnetto 24 28 76 143 -55 466

Resultat efter finansiella poster 100 195 -862 -625 -55 590

Bokslutsdispositioner - - - - -15 710

Resultat före skatt 100 195 -862 -625 -71 300

Skatt på årets resultat 0 0 0 0 0

Periodens resultat 100 195 -862 -625 -71 300

   Jul-sep     Jan-sep
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Balansräkning 
MODERBOLAGET KARESSA HOLDING AB 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 30 sep  31 dec

tkr (om ej annat anges) 2018 2017 2017

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och inventarier 208 190 253

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i  koncernföretag 135 250 190 840 135 250

Summa anläggningstillgångar 135 458 191 030 135 503

Omsättningstillgångar

Fordringar hos koncernföretag 10 002 10 118 1 153

Kundfordringar och andra fordringar 147 282 146

Likvida medel 28 524 43 551 37 919

Summa omsättningstillgångar 38 673 53 951 39 218
TOTALA TILLGÅNGAR 174 131 244 981 174 721

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 550 550 550

Fritt eget kapital 172 378 243 915 173 240

Summa eget kapital 172 928 244 465 173 790

Avsättningar och skulder

Skulder til l  koncernföretag 0 0 0

Kortfristiga skulder 1 203 516 931

Summa avsättningar och skulder 1 203 516 931
TOTALT EGET KAPITAL och SKULDER 174 131 244 981 174 721
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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 RFR 2 Redovisning för juridiska personer tillämpats. Samma redovisnings-
principer har tillämpats som i senaste årsredovisningen.  
 

Not 2 Transaktioner med närstående 
Under tredje kvartalet och hittills i år har följande transaktioner med närstående förekommit (inköp):  
Enhancer AB kvartalet 150 kkr, hittills i år 150 kkr, avseende rekrytering ny VD 
FFT Medical AB kvartalet 14 kkr, hittills i år 46 kkr, avseende vidarefakturerade lokalkostnader 
Uppsalagruppen Medical AB kvartalet 0 kkr, hittills i år 263 kkr, avseende vidarefakturerade patentkostnader 
 

Not 3 Justering jämförelsetal för december 2017 
Under andra kvartalet identifierades fel i koncernredovisningen per 31 december 2017. Enligt IAS 8 ska fel 
avseende tidigare perioder justeras i den jämförande informationen som redovisas i de finansiella rapporterna 
för denna efterföljande period. Därför är jämförelsetalen för december 2017 omräknade. Posterna påverkar eget 
kapital negativt med 452 kkr. 

 

Definitioner och nyckeltal 
Genomsnittligt antal aktier 
Det genomsnittliga antalet aktier har beräknats utifrån en viktning av det historiska antalet utestående aktier 
efter varje genomförd nyemission gånger antal dagar som respektive antal aktier varit utestående.  
 

Resultat per aktie 
Nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. 
 

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

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

Sysselsatt kapital 
Totala tillgångar minus ej räntebärande skulder. 
 

Avkastning på sysselsatt kapital 
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av sysselsatt kapital. 
 

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 
 
 

Stockholm 2018-11-09 
 
Styrelsen 
 
Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. 
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Kommande rapporter och stämma 
Bokslutskommuniké för 2018 21 februari 2019 
Årsredovisning för 2018   5 april 2019 
Ordinarie årsstämma 25 april 2019 

 
 

För ytterligare information 
Kontakta gärna Mats Nilsson, VD 
08-768 22 33 
mats.nilsson@karessa.se 
Lahällsvägen 48, 183 30 TÄBY 

 
www.karessa.se 

 

 

 

 

 

 

 

Denna information är sådan information som Karessa Pharma Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt 
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom på sidan 13 angiven kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 9 november 2018 kl 15.15 CET. 


