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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. 
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Delårsrapport 1 juli – 30 september 2019 
 

Perioden och tredje kvartalet 2019 

• FoU-kostnader för perioden uppgick till -11,8 Mkr (-14,5 Mkr) och för kvartalet till -3,9 Mkr  
(-4,2 Mkr) 

• Resultatet efter skatt för perioden uppgick till -14,0 Mkr (-17,3 Mkr) och för kvartalet till -4,5 
Mkr (-4,9 Mkr) 

• Resultatet per aktie för perioden uppgick till -1,27 kr (-1,57 kr) och för kvartalet till -0,41 kr  
(-0,44 kr) 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -7,9 Mkr (-10,2 Mkr) och 
för kvartalet till -2,3 Mkr (-2,8 Mkr) 

• Soliditeten uppgick per sista september till 98% (98%) 
 
 
 

VD-ord 
 
Tredje kvartalet och tiden fram till kvartalsrapporten har varit mycket hektiska med flera viktiga händelser. 
 
Efter periodens slut den 5 november meddelade styrelserna för Karessa och Klaria Pharma planer för ett 
samgående mellan bolagen i form av en fusion, något som styrelse och ledning ser mycket positivt på. Bolagen 
kan tillsammans bygga ett starkare företag där forskning och utveckling bygger på samma drug delivery 
plattform. Företagen kompletterar varandra med stark och spännande forskningsportfölj och med signifikanta 
synergieffekter som resultat. Det innebär fördelar med samlad kompetens och gemensam administration. Ett 
starkare företag ger även mer finansiella muskler, vilket ger större förutsättningar för framgångsrika projekt med 
mer kostnadseffektiv utveckling. Nästa steg är för aktieägarna att besluta om samgåendet vid kommande extra 
stämmor. 
 
Under perioden har Karessa arbetat vidare med de två prioriterade projekten K03, vardenafil, Karessa och K21, 
Midazolam, Karessa. Vi har som bas i vår strategi att med små medel föra fram nya läkemedel till och med 
preklinisk fas, för att därefter fortsätta utvecklingen tillsammans med internationell partner. 
 
För den prioriterade produkten K03 har arbetet fortsatt att finna internationell partner för gemensam vidare 
utveckling till registrering och marknadsföring. 
 
Företagets andra prioriterade projekt K21, Midazolam, Karessa har gått vidare till nästa prekliniska utvärdering. 
I augusti/september genomfördes en preklinisk jämförelse mellan Midazolam, Karessa och Buccolam™, Shire/ 
Takeda som är referensläkemedel i behandling av anfall vid pediatrisk epilepsi. Vidare genomfördes även 
jämförelse med intravenös och intramuskulär injektion av midazolam. Vi väntar på slutlig farmakokinetisk 
rapport, något som kommer ligga som bas för nästa steg i utvecklingsprocessen. Under perioden har vi 
presenterat konceptet för internationella företag med stort positivt gensvar. Vi var med på NLS days i Malmö i 
september där vi fick möjlighet att presentera och diskutera företagets projekt med presumtiva partners. Vidare 
kontakter tas efter färdigställd resultatrapport. 
 
På en extra bolagsstämma den 22 augusti valdes Fredrik Hubinette in i styrelsen och utsågs till ny 
styrelseordförande. Han efterträder Ulf Lindberg som på egen begäran lämnat styrelsen. Vi tackar Ulf för ett 
utmärkt arbete under en spännande tid i Karessa där vi även utformade en förändrad forskningsstrategi för att 
med begränsade resurser utveckla nya substanser till ”proof of concept” och därefter vidareutveckla produkter 
med internationell partner. Det är mycket glädjande att vi nu har Fredrik som styrelseordförande eftersom vi 
kommer tillföras mycket kunskap och erfarenhet, speciellt som han står för uppfinningen och tidig utveckling av 
vår drug delivery plattform. 
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För att ytterligare förstärka styrelsen invaldes efter periodens slut den 22 oktober Kristina Lidén Mascher och 
Neal Meacham som nya styrelsemedlemmar. Företaget får nu ett tillskott av hög kompetens och erfarenhet inom 
forskning och utveckling samt inom finansiell utveckling.  
 
Perioden har således varit mycket händelserik och jag ser fram mot en spännande tid framöver som kan innebära 
stora fördelar för aktieägarna i Karessa. 
 
 
Mats Nilsson 
 

 

Väsentliga händelser under kvartalet 

Ny styrelseordförande 
Vid en extrastämma den 22 augusti 2019 invaldes Fredrik Hübinette i styrelsen och utsågs till  styrelseordförande 
i Karessa Pharma Holding AB. Fredrik efterträder Ulf Lindberg som på egen begäran önskat utträda ut styrelsen.  
 
Initiering av preklinisk studie Midazolam 
I augusti 2019 påbörjades en ny studie med Midazolam, Karessa, där preparatet jämförs med Buccolam, 
Midazolam givet intravenöst samt intramuskulärt i motsvarande doser. 
 
NLS days, Malmö 
Företaget deltog i NLS days i Malmö 10-12 september, ett forum där vi i möten med företrädare för internatio-
nella läkemedelsbolag kunde diskutera Karessas aktiva projekt. 
 
Efter rapportperiodens slut 
Karessa och Klaria går samman 
Styrelserna i Karessa Pharma Holding AB och Klaria Pharma Holding AB meddelande den 5 november att de 
antagit en fusionsplan för att genomföra ett samgående av bolagen genom en aktiebolagsrättslig fusion. 
Fusionen, som förutsätter bland annat godkännande på extra bolagsstämmor i bägge bolagen, implementeras 
genom att Klaria absorberar Karessa. 
 
Preklinisk studie Midazolam, Karessa 
Den prekliniska studien är genomförd och resultatberäkningar har påbörjats. Rapport förväntas vara klar under 
november. 
 
Nya styrelseledamöter valda 
Vid en extra bolagsstämma den 22 oktober 2019 valdes Neal Meacham och Kristina Lidén Mascher till nya 
ledamöter i styrelsen för Karessa Pharma Holding AB.  
 
Projektstatus 
Erektil dysfunktion 
Karessas projekt K03 bygger på substansen vardenafil. Det är en fosfodiesteras typ 5-hämmare som används vid 
behandling av erektil dysfunktion. I gruppen läkemedel av denna typ erbjuds patienten enbart tabletter, vilket 
begränsar möjligheterna för många. Vardenafil, Karessa som ger en direkt absorption från munhålan till blod-
banan kan ge många fördelar, både psykologiska och medicinska. Vardenafil, Karessa är företagets prioriterade 
projekt inom ED området. Resultaten från våra studier visar att Vardenafil, Karessa uppfyller kraven på 
jämförande farmakokinetik, vilket innebär att liknande resultat från kliniska försök ger underlag för registrering.  
Karessa arbetar nu för att i samarbete med internationell partner ta produkten fram till registrering och 
internationell distribution samt marknadsföring. Under kvartalet har företaget haft samtal och presentationer 
med flera presumtiva partners. 
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Midazolam 
Projekt K21, Midazolam Karessa, är en bensodiazepin som har en bred användning globalt. Viktiga indikationer 
är behandling av anfall vid pediatrisk epilepsi, där befintliga preparat upplevs relativt besvärliga att använda. 
Vidare användning är som lugnande och ångestdämpande medel i samband med mindre operativa ingrepp och 
tandläkarbesök. Vi ser att med den unika profil som den patenterade transbuckala drug delivery tekniken innebär 
kan K21 ger stora medicinska fördelar och ligga till grund för signifikant kommersiell framgång. En enklare 
behandling i kombination med en snabb och säker effekt innebär viktiga konkurrensfördelar. Bolaget planerar 
att med befintliga resurser utveckla produkten till och med preklinik, för att därefter fortsätta den regulatoriska 
och kommersiella utvecklingen i samarbete med partners. 
Under kvartalet initierades preklinisk studie där företaget jämför farmakokinetiska parametrar för Midazolam, 
Karessa med Buccolam, Shire/Takeda som är referensprodukt i behandlingen av pediatriska epilepsiattacker. 
Vidare jämförs upptaget med intravenöst och intramuskulärt givet midazolam Under kvartalet genomfördes 
själva studien, det som återstår är beräkning av alla farmakokinetiska parametrar 
Under kvartalet har Karessa presenterat Midazolam, Karessa för ett flertal internationella företag och har 
mottagit stort intresse för vårt koncept, vilket kan ge signifikanta medicinska fördelar. 
 
 
Nya substanser  
Under kvartalet har arbetet fortsatt att identifiera nya presumtiva lönsamma projekt för Karessa. Flera 
substanser är identifierade.  
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Finansiell utveckling i sammandrag, koncernen 
 

 
 
 
Tredje kvartalet juli – september 2019 
Koncernen 
Nettoomsättning 
Koncernens nettoomsättning för kvartalet uppgick till 0 tkr (0 tkr). 
 
Kostnader 
Kostnaderna under kvartalet uppgick till 4 655 tkr (4 891 tkr), fördelat på administrationskostnader 465 tkr  
(302 tkr), försäljningskostnader 272 tkr (392 tkr) och forsknings- och utvecklingskostnader 3 918 tkr (4 197 tkr).  
 
Resultat 
Resultatet efter finansiella poster blev -4 486 tkr (-4 866tkr), eller -0,41 kr (-0,44 kr) per aktie. 
 
Kassaflöde och likviditet 
För kvartalet uppgick kassaflödet till -2 272 tkr (-2 786 tkr) och kassaflödet från den löpande verksamheten 
uppgick till -2 279 tkr (-2 801 tkr), eller -0,21 kr (-0,25 kr) per aktie. Karessas likviditet var vid periodens slut  
18 828 tkr (29 315 tkr). 
 
Investeringar 
Under kvartalet har Karessa investerat 0 tkr (0 tkr) i materiella anläggningstillgångar. Avyttring i kvartalet har 
gjorts med 0 tkr (0 tkr). 
 
 
 
 

Jan-dec
tkr (om ej annat anges) 2019 2018 2019 2018 2018

Nettoomsättning 0 0 0 0 0

Rörelsens kostnader -4 655 -4 891 -14 553 -17 479 -25 008
Varav forsknings- och utvecklingskostnader -3 918 -4 197 -11 836 -14 490 -20 798
Rörelseresultat -4 493 -4 881 -14 054 -17 337 -24 793
Resultat efter finansiella poster -4 486 -4 866 -14 004 -17 276 -24 711
Resultat efter skatt -4 486 -4 866 -14 004 -17 276 -24 711

Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 279 -2 801 -7 878 -10 243 -13 117
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 195

Likvida medel på balansdagen 18 828 29 315 18 828 29 315 26 656
Eget kapital på balansdagen 89 746 111 187 89 746 111 187 103 750

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 -0,41 -0,44 -1,27 -1,57 -2,25
Resultat per aktie, efter utspädning, kr -0,41 -0,44 -1,27 -1,57 -2,25
Soliditet 98% 98% 98% 98% 98%
Eget kapital per aktie, kr 8,16 10,11 8,16 10,11 9,43
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kr -0,21 -0,25 -0,72 -0,93 -1,19
Antal anställda vid periodens slut 3 4 3 4 4

         Jul - sep          Jan - sep
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Personal 
Antalet anställda inklusive VD var vid kvartalets slut tre. Dessutom arbetar Karessas CFO och kvalitetschef 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-
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 -57,7 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. Den 30 
september 2019 hade företaget 4 483 aktieägare. Aktien har ISIN-kod SE0005506193 och ICB-klassificeringen är 
Subsector 4577. FNCA Sweden AB är Karessas Certified Advisor. 
 
Optionsprogram 
Årsstämman 2017 beslutade införa ett incitamentsprogram i form av teckningsoptioner avsedda främja bolagets 
långsiktiga intressen genom att motivera och belöna ledande befattningshavare. Fullständig information finns i 
årsredovisning för 2018 och på bolagets hemsida. 
 
Bemyndigande 
Årsstämman 25 april 2019 bemyndigande styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av 
aktier etc med rätt till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Beslut med stöd av bemyndigandet får medföra 
en ökning av högst 1 250 000 aktier i bolaget. Fullständiga villkor framgår protokoll från årsstämman och på 
bolagets hemsida. Bemyndigandet har per 30 september inte utnyttjats. 
 
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
Karessa är genom sin verksamhet exponerat för risker och osäkerhetsfaktorer. Information om dessa återfinns 
på sidorna 10-11 i årsredovisningen för 2018 som finns tillgänglig på hemsidan www.karessa.se. Det bedöms inte 
ha tillkommit några väsentliga risker utöver de risker som beskrivits i årsredovisningen och i denna rapport. 
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Rapport över totalresultatet 
KONCERNEN 
 

 

  Jan-dec
tkr (om ej annat anges) 2019 2018 2019 2018 2018

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 0 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 162 10 499 142 215
Summa rörelsens intäkter 162 10 499 142 215

Rörelsens kostnader
Administrationskostnader -465 -302 -1 541 -1 593 -2 292
Försäljningskostnader -272 -392 -1 176 -1 396 -1 918
Forsknings- och utvecklingskostnader -3 918 -4 197 -11 836 -14 490 -20 798
Summa rörelsens kostnader -4 655 -4 891 -14 553 -17 479 -25 008

Rörelseresultat -4 493 -4 881 -14 054 -17 337 -24 793

Resultat från finansiella investeringar
Finansiella intäkter 16 15 59 63 100
Finansiella kostnader -9 0 -9 -2 -18
Finansnetto 7 15 50 61 82

Resultat efter finansiella poster -4 486 -4 866 -14 004 -17 276 -24 711

Skatt på årets resultat 0 0 0 0 0

Periodens resultat -4 486 -4 866 -14 004 -17 276 -24 711

Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare -4 486 -4 866 -14 004 -17 276 -24 711
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 kr -0,41 -0,44 -1,27 -1,57 -2,25

Rappport över totalresultatet   Jan-dec
tkr (om ej annat anges) 2019 2018 2019 2018 2018

Periodens resultat -4 486 -4 866 -14 004 -17 276 -24 711

Övriga totalresultat för perioden, netto före skatt
Periodens totalresultat -4 486 -4 866 -14 004 -17 276 -24 711

Hänförligt till moderbolagets aktieägare -4 486 -4 866 -14 004 -17 276 -24 711
Minoritetsintresse 0 0 0 0 0

         Jul - sep          Jan - sep

         Jul - sep          Jan - sep
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Rapport över finansiell ställning 
KONCERNEN 
 

 
 

31 dec
tkr (om ej annat anges) 2019 2018 2018
Tillgångar
Anläggningstillgångar
    Immateriella tillgångar
Balanserade utvecklingsutgifter 0 1 820 0
Nyttjanderätter 71 446 81 300 78 836
   Materiella tillgångar
Maskiner och inventarier 35 266 52
Summa anläggningstillgångar 71 481 83 386 78 888

Omsättningstillgångar
Kundfordringar och andra fordringar 877 639 732
Likvida medel 18 828 29 315 26 656
Summa omsättningstillgångar 19 705 29 954 27 388
TOTALA TILLGÅNGAR 91 186 113 340 106 276

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Eget kapital 89 746 111 187 103 750
Avsättningar och skulder
Kortfristiga skulder 1 440 2 153 2 526
Summa avsättningar och skulder 1 440 2 153 2 526
TOTALT EGET KAPITAL och SKULDER 91 186 113 340 106 276

         30 sep
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Rapport över förändringar i eget kapital 
KONCERNEN 
 

 
 

 
 
 

Övrigt Totalt
Aktie- tillskjutet Ansamlad eget 

tkr (om ej annat anges) kapital kapital förlust kapital

Jan-sep 2018
Ingående balans 550 247 234 -119 323 128 461
Totalresultat
Periodens resultat -17 276 -17 276
Transaktioner med aktieägare
Nyemissioner 0 0 0 0
Utgående balans 550 247 234 -136 599 111 185

Jan-sep 2019
Ingående balans 550 247 234 -144 034 103 750
Totalresultat
Periodens resultat -14 004 -14 004
Transaktioner med aktieägare
Nyemissioner 0 0 0
Utgående balans 550 247 234 -158 038 89 746
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Rapport över kassaflöden 
KONCERNEN 
 

 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

Jan-dec
tkr (om ej annat anges) 2019 2018 2019 2018 2018

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -4 493 -4 881 -14 054 -17 337 -24 793
Avskrivningar 2 469 2 625 7 408 7 872 12 173
Övriga ej kassaflödespåverkande poster -24 0
Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 048 -2 256 -6 646 -9 465 -12 620
  före förändringar i rörelsekapitalet
Förändringar i rörelsekapitalet -231 -545 -1 232 -778 -497
Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 279 -2 801 -7 878 -10 243 -13 117

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 195
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 0 0 195

Nettokassaflöde före finansiella poster -2 279 -2 801 -7 878 -10 243 -12 922

Finansieringsverksamheten
Erhållen och erlagd ränta 7 15 50 61 82
Tillskjutet kapital - - - - -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 7 15 50 61 82

PERIODENS KASSAFLÖDE -2 272 -2 786 -7 828 -10 182 -12 840

Likvida medel vid periodens början 21 100 32 101 26 656 39 497 39 497
Likvida medel vid periodens slut 18 828 29 315 18 828 29 315 26 656

         Jul - sep          Jan - sep
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Resultaträkning 
MODERBOLAGET  
 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 Jan-dec
tkr (om ej annat anges) 2019 2018 2019 2018 2018

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 0 0 0 0 0
Intäkter 0 0 0 0 0

Rörelsens kostnader
Administrationskostnader -315 -468 -1 150 -1 583 -2 120
Försäljningskostnader -123 -137 -498 -727 -863
Forsknings- och utvecklingskostnader -251 -347 -945 -1 714 -2 002
Övriga intäkter och kostnader 1 065 1 028 3 195 3 086 4 115
Summa rörelsens kostnader 376 76 602 -938 -870

Rörelseresultat 376 76 602 -938 -870

Resultat från finansiella investeringar
Nedskrivningar av andelar i dotterföretag 0 0 0 0 -55 355
Ränteintäkter och räntekostnader 16 24 55 76 99
Finansnetto 16 24 55 76 -55 256

Resultat efter finansiella poster 392 100 657 -862 -56 126

Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 -13 912

Resultat före skatt 392 100 657 -862 -70 038

Skatt på årets resultat 0 0 0 0 0

Periodens resultat 392 100 657 -862 -70 038

         Jul - sep          Jan - sep
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Balansräkning 
MODERBOLAGET  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 31 dec
tkr (om ej annat anges) 2019 2018 2018

Tillgångar
Anläggningstillgångar
   Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier 0 208 0
   Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 79 895 135 250 79 895
Summa anläggningstillgångar 79 895 135 458 79 895

Omsättningstillgångar
Fordringar hos koncernföretag 7 030 10 002 169
Kundfordringar och andra fordringar 145 147 173
Likvida medel 17 874 28 524 25 803
Summa omsättningstillgångar 25 049 38 673 26 145
TOTALA TILLGÅNGAR 104 944 174 131 106 040

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital 550 550 550
Fritt eget kapital 103 858 172 378 103 202
Summa eget kapital 104 408 172 928 103 752
Avsättningar och skulder
Skulder till koncernföretag 0 0 1 441
Kortfristiga skulder 536 1 203 847
Summa avsättningar och skulder 536 1 203 2 288
TOTALT EGET KAPITAL och SKULDER 104 944 174 131 106 040

         30 sep
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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 kvartalet och under året har följande transaktioner med närstående förekommit:  
 

      Jul-sep 2019             Jan-sep 2019 

 Försäljning Inköp  Försäljning Inköp 

      
Koncernen:      
FFT Medical AB (relation anställd/styrelseordf  
F Hübinette) 0 155  0 467 
Uppsalagruppen Medical AB (relation anställd/ 
styrelseordf F Hübinette) 0 18  0 18 
Klaria AB (relation ledamot S Boyer) 81 91  243 314 
Nicoccino AB (relation fd styrelseordf U 
Lindberg) 81 0  256 0 

 162 264  499 799 

      
Moderbolaget Karessa Pharma Holding AB:      
Dotterföretag 1 065 0  3 195 0 

 1 065 0  3 195 0 
 
 
Not 3 Jämförelsetal 2018 
Omräkning av kostnad för avskrivning på nyttjanderätt påverkar jämförelsetal för 2018 i koncernen.   
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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. 
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Kommande rapporter och stämma 
Bokslutskommuniké 2019 21 februari 2020 
Årsredovisning 2019 2 april 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 ovan angiven kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 7 november klockan 14.30 CET. 

Certified Advisor: FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46-8-528 00 399. 
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