
KARESSA PHARMA HOLDING AB (publ) – BOKSLUTKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2014 

   

   

Bokslutskommuniké  
Karessa Pharma Holding AB  
1 januari-31 december  
2014 

Vår vision är att etablera Karessa som ett ledande, innovativt och globalt 
företag inom området erektil dysfunktion. Under fjärde kvartalet har stort 
fokus legat på att förbereda oss och företaget inför listningen av  bolagets 
aktie på Nasdaq Stockholm First North. Parallellt med detta har vi även 
arbetat hårt med de läkemedelsprojekt som startades under hösten 2014.” 

” Vd Torbjörn Kemper:  
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Bokslutskommuniké för Karessa Pharma Holding AB  

1 januari-31 december 2014 
 

Fjärde kvartalet 2014  
• FoU-kostnader för kvartalet uppgick till 0,6 Mkr 
• Resultat efter finansiella poster för perioden uppgick  

till -1,6 Mkr  
• Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,14 kr  
• Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden 

uppgick till -2,1 Mkr  
• Eget kapital uppgick per den 31 december 2014 till  

244,7 Mkr  
• Likvida medel inklusive placeringar uppgick den  

31 december 2014 till 74,5 Mkr.  
 

Väsentliga händelser Q4 
• Organisationen stärkt genom rekryteringen av Erik Mascher, 

PhD Biokemi Uppsala Universitet.  Erik kommer att inneha en 
nyckelroll och vara en del av ledningen i Karessa i form av Chief 
Technical Officer. Han kommer leda utvecklingsarbetet av 
läkemedelsprojekten samt teknisk överföring inför start av 
produktion i fabrik.  

• Karessa påbörjade under Q4 utvidgning och ombyggnadnation 
av laboratoriet och investering i utrustning för att säkerställa 
resurser inför det fortsatta utvecklingsarbetet 

 

 

Perioden januari till december 2014 
• FoU-kostnader för perioden uppgick till 1,5 Mkr  
• Resultat efter finansiella poster för perioden uppgick  

till -2,9 Mkr  
• Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,56 kr  
• Kassaflödet från den löpande verksamheten för  

perioden uppgick till -2,8 Mkr  
 

Väsentliga händelser hela året 
• Karessa inleder nuvarande verksamheten genom att i juli 

förvärva en licens till drug-delivery inom sexuell dysfunktion. 
Patentet är exklusivt och för patentets hela återstående 
giltighetstid samt utan restriktioner licensierat till bolaget 
avseende kritiska molekyler inom området sexuell dysfunktion. 
Karessa erlägger ingen royalty eller någon typ av framtida 
milstolpebetalningar för licensen, men ska stå för kostnader 
relaterade till patentets vidmakthållande. 

• Genomförande av nyemission om 80 MSEK  
• Karessa Pharma Holding AB bildas i augusti 2014 
• Organisation på plats genom tillsättande av ledande positioner, 

VD, COO och CFO rekryteras.  
 
 

 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut 
• Karessa listas på Nasdaq Stockholm First North den 10 februari 2015 
• Karessa meddelar att patent har beviljats i Sydkorea för den licensierade drug-delivery plattformen. Detta innebär en ensamrätt för 

bolagets produkter på den stora och växande sydkoreanska marknaden. 
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VD har ordet 

Det har varit en mycket intensiv och spännande tid sedan 
Karessa bildades i augusti 2014. Hösten och början av 2015 har 
präglats av hårt arbete med fokus på att säkerställa en 
kompetent organisation, bygga ut och skapa ett state-of-the art 
laboratorium samt förbereda företaget för listningen på 
Nasdaq Stockholm First North. Parallellt med detta har vi även 
arbetat hårt med de läkemedelsprojekt som startades under 
hösten 2014. Arbetet har gått bra och fortskridit helt enligt 
plan.  
 
Vår vision är att etablera Karessa som ett ledande, innovativt och 
globalt företag inom området erektil dysfunktion. Under fjärde 
kvartalet har stort fokus legat på att förbereda oss och företaget 
inför listningen av  bolagets aktie på Nasdaq Stockholm First 
North. Jag är övertygad att listningen på First North kommer att 
utgöra en kvalitetsstämpel gentemot kunder och samarbets-
partners samt bidra till ett allmänt ökat intresse för oss och vår 
verksamhet. 

Karessas mål är att revolutionera marknaden för läkemedel 
som behandlar erektil dysfunktion. Genom innovation, 
nytänkande och patenterad teknik vill vi hjälpa män att återfå sin 
sexuella förmåga – utan att behöva planera långt i förväg.  

 
Nästa generation läkemedel 
Vår affärsidé går ut på att utveckla och kommersialisera nästa 
generation av innovativa produkter inom området erektil 
dysfunktion. Det gör vi genom att kombinera vår unika och 
patenterade drug delivery-film med kliniskt testade och väl 
beprövade substanser inom erektil dysfunktion. Filmen, som ser 
ut som ett frimärke, är både unik och revolutionerande - och den 
är dessutom patenterad och/eller patentsökt på alla intressanta 
marknader. Att filmen fungerar som bärare av substanser genom 
munnens slemhinna och ut i blodbanan vet vi sedan tidigare. Vi 
vet också att de aktiva substanserna ger önskad effekt. Genom 
kombinationen skapar vi ett läkemedel med helt unika 
egenskaper; ett läkemedel som gör det möjligt att eliminera 
behovet av planering och istället bejaka lusten och möjligheten 
till spontanitet.  

Eftersom läkemedlet distribueras rakt ut i blodet och inte 
behöver passera magsäcken kan tiden till effekt kortas högst 
påtaglig, med minskat behov av planering som följd. Detta 
innebär också att tiden till effekt inte heller påverkas av samtida 
intag av mat och dryck. 

Två utvecklingsprojekt 
Under 2014 startade vi upp två olika utvecklingsprojekt, ett med 
filmen i kombination med Sildenafil och ett med filmen i 
kombination med Tadalafil. De båda substanserna täcker in ca 
90% av den totala marknaden. Projekten ligger i pre-klinisk fas 
och fokus har under fjärde kvartalet har legat på hitta de bästa 
läkemedelskandidaterna och förbereda projekten för kommande 
kliniska studier. Det faktum att substanserna är väl beprövade 
och redan godkända som läkemedel gör att vi kan kapa flera 
utvecklingssteg. Detta ger oss kortare tid till marknad, lägre 
utvecklingskostnader och avsevärt reducerad risk beträffande 
kliniska studier. De studier som är planerade under 2015 är så 
kallade PK-studier där målet är att mäta upptaget och att visa att 
vår produkt har en snabbare effekt med en bibehållen 
säkerhetsdata jämfört med originalprodukterna.  

Att marknaden finns råder det inget tvivel om. 
Uppskattningar tyder på att endast cirka 10 procent av alla 
drabbade erhåller den hjälp de skulle behöva. 

Underbehandlingen är således påtaglig och mycket talar för 
att efterfrågan framöver kommer att fortsätta växa. Till de 
främsta drivkrafterna hör en allt äldre befolkning, ökad 
medvetenhet om möjligheten till effektiv behandling, ökande 
prevalens av bakomliggande sjukdomar och ett allt mindre 
socialt stigma. I flera länder pågår dessutom processer som syftar 
till att göra det möjligt att få sälja läkemedlen receptfritt.  
 
Sammantaget gör detta att vi med tillförsikt  
ser fram emot ett spännande 2015.  
 
 
Stockholm i februari 2015 
 
Torbjörn Kemper 
VD 
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Karessas affärside går ut på att utveckla och kommersialisera 
innovativa produkter med tydliga konkurrensfördelar, avseende 
snabb och pålitlig effekt, inom terapiområdet erektil dysfunktion. 
Genom att kombinera bolagets patenterade drug delivery-film 
med kliniskt testade och väl beprövade substanser skapas stora 
fördelar för såväl patient som Bolag. Filmen, som kan liknas vid ett 
frimärke, fästs diskret vid munslemhinnan och genom denna 
distribueras sedan läkemedlet snabbt ut i blodomloppet. Därefter 
löser filmen upp sig utan att lämna några restprodukter i munnen. 
Plattformen är verifierad och patenterad och en svensk uppfinning 
som har tagits fram av Fredrik Hübinette med start 2004. 
 
Snabb, stabil och pålitlig 
Ur ett medicinskt perspektiv innebär detta en möjlighet till 
snabb, stabil och pålitlig distribution. För den enskilde patienten 
innebär kombinationen snabbare och stabilare effekt än med 
dagens preparat. 

Eftersom läkemedlet går rakt ut i blodet kortas tiden till 
effekt högst påtagligt, vilket minskar behovet av planering och 
framförhållning. Effekten påverkas inte heller av samtida intag av 
mat och dryck. För Karessa som bolag innebär kombinationen 
kortare tid till marknad, lägre utvecklingskostnader och avsevärt 
reducerad risk beträffade kliniska studier. 
 
Två projekt 
Karessa arbetar för närvarande med två projekt inom 
terapiområdet erektil dysfunktion. Båda projekten, som befinner 
sig i preklinisk fas, rör Bolagets drug delivery-plattform i 
kombination med de aktiva substanserna Sildenafil respektive 
Tadalafil. Fokus under 2015-2016 kommer att ligga på 
produktutveckling och genomförande av nödvändiga studier 
inför kommande registrering hos berörda myndigheter. Målet är 
att en första produktionsbatch ska kunna tillverkas hos  
kontrakterade tillverkningspartners under 2015. 
Läkemedelsregistrering kommer så långt som möjligt ske i egen 
regi medan försäljning till slutkund kommer att ske antingen 
genom projektlicensiering eller produktförsäljning till valda 
partners eller genom den egna organisationen. 
 
Patent 
Teknologin bakom Karessas drug delivery-film är patenterad. 
Patentet (svenskt patent nr 0502900-4, ägs av Uppsalagruppen 
Medical AB och är exklusivt och för patentets hela återstående 
giltighetstid samt utan restriktioner licensierat till Karessa 
avseende kritiska molekyler inom området sexuell dysfunktion. 
Bolaget erlägger ingen royalty eller någon typ av framtida 
milstolpebetalningar för licensen, men ska stå för kostnader 
relaterade till patentets vidmakthållande. 
 

 

Karessas verksamhet 

Mål 2015-2017 
• Färdigställa formuleringsarbetet av filmerna/produkterna samt 

påbörja doseringsstudier av de nu pågående utvecklingsprojekten 
K-01 Sildenafil och K-02 Tadalafil 

• Säkerställa GMP-tillverkning i fabrik inför farmakokinetikstudierna  
(PK-studier) samt tillverka studiematerial 

• Säkerställa GMP-tillverkning för framtida leveranser till marknaden 
• Påbörja farmakokinetikstudier inför läkemedelsregistrering för 

utvecklingsprojekten K-01 Sildenafil och K-02 Tadalafil 
• Inlämning i Europa for läkemedelsgodkännande för minst ett av de  

pågående utvecklingsprojekten 
• Ingå lokala distributions- och licensavtal på de första marknaderna 
• Säkerställa en konkurrenskraftig organisation 
• Etablera Karessa som en långsiktig och trovärdig global 

samarbetspartner inom området erektil dysfunktion 
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Om KaressaPharma AB 
Karessa Pharma Holding AB (556942-1596) utvecklar och 
kommersialiserar nästa generations läkemedel mot erektil dysfunktion. 
Karessas koncept baseras på en patenterad drug delivery-film, vilken 
kombineras med kliniskt testade och väl beprövade aktiva substanser. 
Kombinationen möjliggör läkemedel med både direkt och pålitlig effekt. 
Karessas aktie är listad på Nasdaq First North och har huvudkontoret i 
Täby.  Karessa Pharma Holding AB är moderbolag i en koncern med totalt 
tre bolag. Karessa äger samtliga aktier i Pertubatio AB (556966-7420) som i 
sin tur äger samtliga aktier i Karessa Pharma AB (556959-2891). 
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Ansökan för Filmpatentet, PCT-ansökan (PCT/SE2006/050626) 
gjordes 2006. Den efterföljande nationella fasen omfattar 
sammanlagt 42 länder, inklusive EU. Patentansökan har hittills 
godkänts i Sverige, USA (”notice of allowance), Kina, Ryssland, 
Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea och 
Israel. Licensen till uppfinningen gäller i hela världen. 
Skyddsomfånget för uppfinningen regleras av respektive ansökt 
och beviljat patent i varje land. I de länder som patentet 
godkänns erhålls ett skydd till 2026. 
 
Listning på Nasdaq Stockholm First North 
Listningen av Karessa på Nasdaq Stockholm First North var ett 
naturligt led i ambitionen att skapa ett världsledande företag på 
den växande marknaden för läkemedel mot erektil dysfunktion. 
Listningen förväntas även utgöra en kvalitetsstämpel mot kunder 
och samarbetspartners och vid rekrytering av personal samt 
bidra till ett ökat intresse för bolaget bland nya grupper av 
investerare. 
 
Planerade studier 
• Doseringsstudie: Doseringsstudien beräknas att påbörjas under 

2015. Syftet med denna studie är att fastställa vilken dos som 
ger bäst effekt – faktiskt och i förhållande till eventuella 
biverkningar. Denna studie kommer sedan att ligga till grund 
for fortsatta kliniska studier. 

• Kliniska studier: Karessa kommer i egen regi att genomföra PK-
studier tillsammans med ett s.k Contract Research 
Organization (CRO-bolag) för att verifiera pre-kliniska fynd för 
de två projekterade substanserna Sildenafil och Tadalafil i 
kombination med filmen. Studierna kommer att ligga till grund 
för inlämnande av handlingar för produktgodkännande hos 
lokala myndigheter på samtliga marknader där så är möjligt. 
Till följd av mer omfattande regelverk i Asien, bland annat med 
krav på lokala studier, kommer arbetet där att bedrivas 
tillsammans med lokala partners.  
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Bakgrund erektil dysfunktion 
Erektil dysfunktion (ED) är ett stort och växande globalt 
hälsoproblem. Prevalensen bland män som fyllt 40 år beräknas 
till cirka 40 procent och den ökar sedan i takt med stigande ålder. 
Endast cirka 10 procent av männen som lider av ED får adekvat 
behandling. Karessa tar sikte på att förse denna marknad med 
nya produkter som har snabbare och mer pålitlig effekt än 
dagens ledande behandlingar. 

Sedan de första effektiva läkemedlen introducerades i slutet 
av 1990-talet har marknaden vuxit mycket kraftigt. 2012 
värderades den globala marknaden till SEK 35 miljarder. 

Efterfrågan framöver väntas fortsatta öka. Till de främsta 
drivkrafterna hör en proportionellt sett allt äldre befolkning, ökad 
medvetenhet om möjligheten till effektiv behandling, minskat 
socialt stigma och ökande prevalens av underliggande sjukdomar 
och folkhälsoproblem som till exempel diabetes och övervikt. 

Mycket tyder dessutom på att läkemedel för erektil 
dysfunktion på flera stora och etablerade marknader kommer  
att få börja säljas receptfritt, vilket sannolikt skulle driva på 
efterfrågan ytterligare. 

Marknaden domineras idag av tre aktörer, Pfizer Inc (Viagra), 
Eli Lilly & Co (Cialis) och Bayer AG (Levitra/Staxyn). Patenten 
bakom dessa aktörers respektive läkemedel håller nu successivt 
på att löpa ut, vilket öppnar upp för nya aktörer som genom 
innovation och nya produktformat kan komma att erbjuda nya 
koncept med stora patientfördelar. 

Historik 
Karessa Pharma Holding AB registrerades av Bolagsverket den 11 
september 2013 under dåvarande namnet Goldcup 9013 AB. 
Bolaget bytte sedan namn i under 2014 till Karessa.  Under 2014 
förvärvar Karessa tillgång till teknologin bakom drug delivery-
plattformen avseende kritiska molekyler inom området sexuell 
dysfunktion licensieras in från Uppsalagruppen Medical AB. 
Under 2014 fullbordas nyemissionen om 80 MSEK. 
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Omsättning, kostnader, resultat och kassaflöde 
 
Oktober-december 
Nettoomsättning 
Koncernens omsättning för det fjärde kvartalet uppgick till - tkr.  
 
Kostnader 
Kostnaderna under fjärde kvartalet uppgick till 1 927 tkr, fördelat 
på administrationskostnader 1 030 tkr, försäljningskostnader 308 
tkr och forsknings och utvecklingskostnader 589 tkr. Orsaken till 
den stora andelen administrationskostnader under kvartalet är 
förberedelser inför noteringen på First North under början av 
2015. 
 
Resultat 
Resultatet efter finansiella poster blev -1 594 tkr eller -0,14 kr per 
aktie. 
 
Kassaflöde och likviditet 
Kassaflödet för kvartalet uppgick till -4 784 tkr eller -0,43 per 
aktie. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till  
-2 106 eller -0,19 kr per aktie. Karessas likviditet vid periodens 
slut uppgick till 34 259 tkr eller 74 559 tkr inklusive långfristiga 
finansiella placeringar.  
 
Investeringar 
Under kvartalet har Karessa investerat 2 800 tkr i utveckling. 
 
Eget kapital 
Eget kapital i Karessakoncernen uppgick vid bokslutsperiodens 
slut till 244 744 tkr eller 22,25 kr per aktie. Soliditeten per 2014-
12-31 var 99%. 
 
 
 

Januari-december 
Nettoomsättning 
Koncernens omsättning för perioden uppgick till - tkr. 
 
Kostnader 
Kostnaderna under perioden uppgick till 3 266 tkr, fördelat på 
administrationskostnader 1 363 tkr, försäljningskostnader 398 tkr 
och forsknings och utvecklingskostnader 1 505 tkr. Orsaken till 
den stora andelen administrationskostnader under perioden är 
förberedelser inför noteringen på First North under början av 
2015. 
 
Resultat 
Resultatet efter finansiella poster blev under perioden -2 933 tkr 
eller -0,56 kr per aktie.  
 
Kassaflöde och likviditet 
Kassaflödet för perioden uppgick till 34 209 tkr eller 6,58 kr per 
aktie. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 
-2 818 eller -0,54 kr per aktie. Karessas likviditet vid periodens 
slut uppgick till 34 259 tkr eller 74 559 tkr inklusive långfristiga 
finansiella placeringar.  
 
Investeringar 
Under perioden har Karessa investerat 2 800 tkr i utveckling.  
 
Eget kapital 
Eget kapital i Karessakoncernen uppgick vid bokslutsperiodens 
slut till 244 744 tkr eller 22,25 kr per aktie. Soliditeten per  
2014-12-31 var 99%. 

Finansiell utveckling 

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 underskotten, varför 
uppskjuten skattefordran ej har redovisats. Vid en försäljning av 
en läkemedelskandidat förväntas vinster kunna redovisas vilka  
f n bedöms kunna komma att skattemässigt avräknas mot 
tidigare års skattemässiga underskott vilket skulle komma att 
innebär 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 3 173 tkr per sista december 2014. 

Personal 
Antalet anställda i koncernen vid kvartalets utgång uppgick till 4 
varav 2 på konsultbasis.  
 



KARESSA PHARMA HOLDING AB (publ) – BOKSLUTKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2014 

Moderbolaget 
Bolagetsassociationsform ar aktiebolag och regleras av 
aktiebolagslagen (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 (556966-7420) som i sin tur 
äger samtliga aktier i Karessa Pharma AB (556959-2891). 
Omsättningen i moderbolaget under perioden och kvartalet 
uppgick till 0 tkr. Kostnaderna uppgick under perioden till 1 579 
tkr, varav administrationskostnader utgjorde 1 123 tkr, 
försäljningskostnader 147 tkr och forsknings och utvecklings-
kostnader 309 tkr. För kvartalet var siffrorna 910 tkr, 105 tkr och 
216 för resp kostnadspost. Resultatet efter finansiella poster var 
för perioden -296 tkr och för kvartalet -198 tkr. Likviditeten i 
moderbolaget per 2014-12-31 var 33 955 tkr eller 74 255 tkr 
inklusive långfristiga finansiella placeringar. Eget kapital uppgick 
till 247 381 tkr eller 100% soliditet. 
 
Aktiekapital 
Karessa 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 ISIN-kod SE0005506193. Karessas ICB-
klassificeringar Subsector 4577. Remium Nordic AB är Certified 
Adviser. Bolaget hade per den 31 december 2014 cirka 5 000 
aktieägare. 
 
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
Karessa är genom sin verksamhet exponerat för risker och 
osäkerhetsfaktorer. Information om bolagets risker och 
osäkerhetsfaktorer återfinns på sidorna 28-30 i 
bolagsbeskrivningen som upprättades i samband med 
introduktionen på Nasdaq Stockholm First North, vilken finns 
tillgänglig på bolagets hemsida www.karessa.se. 
  
Optionsprogram 
Karessa har 450 000 utestående teckningsoptioner. Varje 
teckningsoption ger rätt att senast den 1 december 2017 teckna 
en ny aktie i Karessa for 50 kronor. Om samtliga tecknings-
optioner utnyttjas for teckning av 450 000 aktier skulle de nya 
aktierna, baserat på nuvarande antal utestående aktier, utgöra 
3,9 procent av aktiekapitalet i Karessa. Aktiernas kvotvärde är 
0,05 krona (fem öre). 
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Finansiell utveckling i sammandrag - koncernen 
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Finansiell utveckling i sammandrag – moderbolaget 
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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 Årsredovisnings-
lagen (ÅRL) och Rådet för Finansiell Rapporterings rekommen-
dation RFR2 Redovisning för juridiska personer tillämpats. 
 
Not 2: Transaktioner med närstående 
Styrelseordföranden Erik Nerpin har, genom Advokatfirman 
Nerpin, efter periodens utgång fakturerat 200 000 kronor 
avseende biträde med listningen av Karessa på First North. 
Styrelseledamoten Stefan Arver har, genom bolag, fakturerat 
200 000 kronor avseende medicinsk rådgivning 
  
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 
genomsnittligt antal aktier  

  

Redovisningsprinciper och noter 
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Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att 
bokslutsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets 
verksamhet, ställning och resultat.  
 
Stockholm 2015-02-27 
 
Styrelsen 
 
 
Denna bokslutsrapport har inte varit föremål för granskning av 
bolagets revisorer.  
 

 



KARESSA PHARMA HOLDING AB (publ) – BOKSLUTKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2014 

Kommande information  
2015-05-27 Årsstämma 2015 
2015-05-27 Delårsrapport första kvartalet 
  
För ytterligare information, kontakta gärna:  
Torbjörn Kemper, VD: 076-111 39 80 
Erik Nerpin, Ordförande i styrelse samt valberedning: 
070-620 73 59 
 
Karessa Pharma Holding AB 
Lahällsvägen 48 
183 30 Täby 
www.karessa.se 
info@karessa.se 
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