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Vd Torbjörn Kemper:” Tittar vi till enskilda geografiska marknader kan vi också konstatera att Asien just 
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Delårsrapport för Karessa Pharma Holding AB

1 januari-31 mars 2015

Väsentliga händelser 
under kvartalet
•  Listning av aktien. Den 10 februari 2015 listades Karessas aktie på 

Nasdaq Stockholm First North.

•  Förstärkt patentsituation. Genom ett beviljat patent i Sydkorea 

förstärktes skyddet kring Karessas licens inom området erektil 

dysfunktion ytterligare. Detta innebär ett erkännande för Karessas 

tekniska plattform och en ensamrätt för bolagets produkter på den 

stora och växande sydkoreanska marknaden.

•  Utbyggnad och effektivisering av laboratoriet i Stockholm. 

I syfte att växla upp utvecklingsarbetet inför kliniska studier 

genomfördes i mars 2015 en utbyggnad och effektivisering av labo-

ratoriet i Stockholm. Kapaciteten har utökats och ny analysutrust-

ning installerats. Åtgärderna är viktiga steg i arbetet med att 

effektivisera slutfasen i utvecklings- och formuleringsarbetet av 

de två läkemedelsprojekten Karessa nu fokuserar på.

Väsentliga händelser 
efter rapportperiodens 
slut
•  Samarbetsavtal med CRO-företag. I april 2015 ingicks samarbets-

avtal med kontraktsforskningsföretaget Pharma Consulting Group. 

Avtalet ger Karessa tillgång till en välrenommerad partner i det 

fortsatta arbetet med att utveckla nästa generations läkemedel 

mot erektil dysfunktion. Avtalet innebär vidare att PCG kommer 

att bistå i arbetet med planering, genomförande och registrering 

av Karessas läkemedelskandidat baserad på drug deliveryplattfor-

men i kombination med den aktiva substansen sildenafil.

•  FoU-kostnader för kvartalet uppgick till 1,5 Mkr
•  Resultat efter finansiella poster för perioden uppgick till –2,7 Mkr 
•  Resultat per aktie för kvartalet uppgick till –0,24 kr 
•  Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till –6,0 Mkr 
•  Eget kapital uppgick per den 31 mars 2015 till 242,0 Mkr 
•  Likvida medel inklusive placeringar uppgick den 31 mars 2015 till 69,5 Mkr. 
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Vd har ordet

Arbetet under kvartalet fortlöpte helt enligt plan. Stort fokus låg 
på att slutföra utvecklings- och formuleringsarbetet inför kom-
mande kliniska studier. I syfte att växla upp utvecklingsarbetet 
genomfördes i mars 2015 en utbyggnad och effektivisering av labo-
ratoriet i Stockholm. Kapaciteten har utökats och ny analysutrust-
ning installerats. 

Under kvartalet påbörjade vi även ett samarbete med kontrakts-
forskningsföretaget Pharma Consulting Group (PCG) avseende 
arbetet med planering, genomförande och registrering av vår läke-
medelskandidat baserad på drug delivery-plattformen i kombina-
tion med sildenafil. Eftersom substansen redan är testad, beprövad 
och godkänd, kommer dessa studier vara enklare och mindre 
omfattande än traditionella fas 3-studier. Genom samarbetet med 
PCG får vi nu tillgång till en välrenommerad partner med stor 
erfarenhet av kliniska studier och det regelverk det är kringgärdat 
av. Med närvaro i Sverige, Kina, Indien och Japan har PCG även 
kapacitet att bistå oss på en global marknad.

Tittar vi på marknaden kan vi konstatera att den för närvarande 
befinner sig under ett högt förändringstryck. Patenten på de två 
viktigaste substanserna, sildenafil och tadalafil, går nu successivt 
ut och nu börjar en kamp mot klockan för att hitta nästa genera-
tions behandlingsmetod. I potten finns en global mångmiljard-
marknad. Vår bedömning är att konkurrensen inom det traditio-
nella segmentet med tablettbehandling kommer att vara mycket 
tuff, men att nya metoder avseende läkemedelsdistribution öppnar 
upp nya möjligheter för förbättrade produktegenskaper – och däri-
genom ökad konkurrenskraft. 

Häri ligger också vår styrka. Vi har en patenterad, bevisat funge-
rande och effektiv drug delivery-plattform som möjliggör läkeme-
del med både snabbare och stabilare effekt. 

Att distribuera aktiva substanser via en film är i sig inget nytt. 
De filmer som redan idag finns på marknaden är dock s.k. ODF-
filmer (Oral Disolvable Films), vilka fungerar på ett helt annat sätt 
än vår. En ODF-film smälter i munnen, substanserna sväljs och tas 
därefter upp i magen precis på samma sätt som med vanliga tablet-

ter. Vår unicitet ligger i att upptaget sker direkt ut i blodet via 
munslemhinnan, vilket resulterar i ett snabbare upptag och en 
 stabilare effekt. 

Tittar vi till enskilda geografiska marknader kan vi också kon-
statera att Asien just nu intar en särställning när det gäller att 
driva på efterfrågan. Fokus flyttas nu i snabb takt från natur-
preparat till behandling med medicinskt och vetenskapligt väl 
beprövade substanser. 

Genom det patent som i februari beviljades i Sydkorea förstärk-
tes skyddet kring vår licens på ytterligare en mycket intressant 
marknad. Patentet innebär ett erkännande för Karessas tekniska 
plattform och en ensamrätt för bolagets produkter på den stora 
och växande sydkoreanska marknaden.

Listning på First North
Det gångna kvartalet var vårt första som listat bolag. Jag vill gärna 
avsluta med att tacka alla investerare för ert förtroende. Vi ska 
göra vårt bästa för att förvalta det väl. Har ni frågor är ni alltid 
 välkomna att höra av er. Vi kommer under kommande 
månader att delta på ett antal olika aktiesparträffar. 
Mer information om dessa kommer löpande att 
 presenteras på vår webbplats, www.karessa.se.

Stockholm i maj 2015,

Torbjörn Kemper
Vd

Vi har under det första kvartalet fortsatt arbetet med de två projekten i vår projekt-
portfölj. Båda projekten befinner sig i preklinisk fas och rör vår unika och patente-
rade drug delivery-plattform i kombination med sildenafil och tadalafil, de aktiva 
substanser som i tablettform återfinns i Viagra respektive Cialis.
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Karessas verksamhet

Karessas affärside går ut på att utveckla och kommersialisera inno-
vativa 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 fri-
märke, fästs diskret vid munslemhinnan och genom denna distri-
bueras 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 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. 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 terapiområ-
det erektil dysfunktion. Båda projekten, som befinner sig i prekli-
nisk 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 genomför-
ande 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 part-
ners 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 gil-
tighetstid samt utan restriktioner licensierat till Karessa avseende 
kritiska molekyler inom området sexuell dysfunktion. Bolaget 
erlägger ingen royalty eller någon typ av framtida milstolpebetal-
ningar för licensen, men ska stå för kostnader relaterade till paten-
tets vidmakthållande.

Mål 2015-2017
•  Färdigställa formuleringsarbetet av filmerna/produkterna 

samt påbörja doseringsstudier av de nu pågående utveck-

lingsprojekten K-01 Sildenafil och K-02 Tadalafil

•  Säkerställa GMP-tillverkning i fabrik inför farmakokinetik-

studierna (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 mark-

naderna

•  Säkerställa en konkurrenskraftig organisation

•  Etablera Karessa som en långsiktig och trovärdig global 

samarbetspartner inom området erektil dysfunktion

Film

Munslemhinna

Blodomlopp

Beprövade och  
säkra substanser

Karessas drug 
 delivery-plattform
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Ansökan för Filmpatentet, PCT-ansökan (PCT/SE2006/050626) 
gjordes 2006. Den efterföljande nationella fasen omfattar samman-
lagt 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 uppfin-
ningen 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.

Kliniska studier
Karessa har under början av 2015 påbörjat det förberedande arbe-
tet inför kommande kliniska studier. I april 2015 ingicks samar-
betsavtal med kontraktsforskningsföretaget Pharma Consulting 
Group. Avtalet ger Karessa tillgång till en välrenommerad partner 
i det fortsatta arbetet med att utveckla nästa generations läke-
medel mot erektil dysfunktion. Avtalet innebär vidare att PCG 
kommer att bistå i arbetet med planering, genomförande och 
registrering av Karessas läkemedelskandidat baserad på drug 
 delivery-plattformen i kombination med den aktiva substansen 
 sildenafil. Studierna kommer att ligga till grund för inlämnande 
av handlingar för produktgodkännande hos lokala myndigheter på 
samtliga marknader där så är möjligt.

Bakgrund erektil dysfunktion
Erektil dysfunktion (ED) är ett stort och växande globalt hälsopro-
blem. 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 35 miljarder kronor.

Efterfrågan framöver väntas fortsatta öka. Till de främsta driv-
krafterna 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 innova-
tion 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 Uppsalagrup-

pen Medical AB. Under 2014 fullbordas nyemissionen om 80 

MKR.

Klinisk fas 2 Klinisk fas 3 RegistreringKlinisk fas 1

Läkemedelsutveckling baserad på nya substanser

Karessas modell
Utvecklingstid ca 12-13 år

Utvecklingstid ca 3 år

Produkt-
utveckling

Preklinisk 
utveckling

RegistreringPK-studieProdukt-
utveckling

Doserings-
studie
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Finansiell utveckling

Januari-mars
Nettoomsättning
Koncernens omsättning för det första kvartalet uppgick till 0 tkr. 

Kostnader
Kostnaderna under första kvartalet uppgick till 3 619 tkr, fördelat 
på administrationskostnader 1 347 tkr, försäljningskostnader 799 
tkr och forsknings och utvecklingskostnader 1 473 tkr. Orsaken till 
den stora andelen administrationskostnader under kvartalet är för-
beredelser inför noteringen på First North under början av 2015.

Resultat
Resultatet efter finansiella poster blev –2 669 tkr eller –0,24 kr per 
aktie.

Kassaflöde och likviditet
Kassaflödet för kvartalet uppgick till –5 960 tkr eller –0,54 per 
aktie. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 
–5 960 eller –0,54 kr per aktie. Karessas likviditet vid periodens 
slut uppgick till 28 299 tkr eller 69 549 tkr inklusive långfristiga 
finansiella placeringar. 

Investeringar
Under kvartalet har Karessa investerat 0 tkr i utveckling.

Eget kapital
Eget kapital i Karessakoncernen uppgick vid kvartalets slut till 
241 953 tkr eller 22,00 kr per aktie. Soliditeten per 2015-03-31 var 
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 över-
skott kommer att finnas i framtiden som kan försvara en aktive-
ring av värdet av underskotten, varför uppskjuten skattefordran ej 
har redovisats. Vid en försäljning av en läkemedelskandidat förvän-
tas 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 2 875 tkr per sista december 2014.

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

Moderbolaget
Bolagetsassociationsform 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 samt-
liga aktier i Pertubatio AB (556966-7420) som i sin tur äger samt-
liga aktier i Karessa Pharma AB (556959-2891).

Omsättningen i moderbolaget under perioden uppgick till 0 tkr. 
Kostnaderna uppgick under perioden till 2 127 tkr, varav adminis-
trationskostnader utgjorde 1 643 tkr, försäljningskostnader 147 tkr 
och forsknings och utvecklings-kostnader 337 tkr. Resultatet efter 
finansiella poster var för perioden -427 tkr. Likviditeten i moderbo-
laget per 2015-03-31 var 27 955 tkr eller 69 205 tkr inklusive lång-
fristiga finansiella placeringar. Eget kapital uppgick till 246 882 tkr 
eller 99% 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-klassifi-
ceringar Subsector 4577. Remium Nordic AB är Certified Adviser. 
Bolaget hade per den 31 mars 2015 cirka 5 700 aktieägare.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Karessa är genom sin verksamhet exponerat för risker och osäker-
hetsfaktorer. Information om bolagets risker och osäkerhetsfakto-
rer återfinns på sidorna 28-30 i bolagsbeskrivningen som upprätta-
des i samband med introduktionen på Nasdaq Stockholm First 
North, vilken finns tillgänglig på bolagets hemsida www.karessa.se.



7

Karessa Pharma Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari–31 mars 2015

Finansiell utveckling i sammandrag
KONCERNEN

TKR jan-mar 2015 11 sep 2013–31 dec 2014
Nettoomsättning – –
Rörelsens kostnader –3 619 –3 266
Forsknings- och utvecklingskostnader –1 473 –1 505
Rörelseresultat –3 619 –3 266
Resultat efter finansiella poster –2 669 –2 933
Resultat efter skatt –2 669 –2 933
Kassaflöde från den löpande verksamheten –5 960 –2 751
Resultat per aktie, kr –0,24 –0,56

Likvida medel inkl långfristiga finansiella placeringar på balansdagen 69 549 74 559
Soliditet 99% 99%

Nyckeltal
Avkastning på eget kapital, % neg neg
Avkastning på sysselsatt kapital, % neg neg
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar – 2 800
Soliditet 99% 99%
Antal anställda vid periodens slut 4 2
Resultat per aktie, före utspädning, kr –0,24 –0,56
Resultat per aktie, efter utspädning, kr –0,24 –0,56
Eget kapital per aktie, kr 22,00 22,24
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kr –0,54 –0,53
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Rapport över totalresultatet
KONCERNEN

TKR 1 jan-31 mar 2015 11 sep 2013–31 dec 2014
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning – –
Övriga rörelseintäkter – –
Summa rörelsens intäkter – –

Rörelsens kostnader
Administrationskostnader –1 347 –1 363
Försäljningskostnader –799 –398
Forsknings- och utvecklingskostnader –1 473 –1 505
Summa rörelsens kostnader –3 619 –3 266

Rörelseresultat –3 619 –3 266

Resultat från finansiella investeringar
Finansnetto 950 333

Resultat efter finansiella poster –2 669 –2 933

Skatt på årets resultat – –

Periodens resultat –2 669 –2 933

Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare –2 669 –2 933
Varav minoritetens andel – –

Genomsnittligt antal aktier, tusental, före utspädning 11 000 5 201

Resultat per aktie före och efter utspädning, kr –0,24 –0,56

Rappport över totalresultatet
TKR 1 jan-31 mar 2015 11 sep 2013–31 dec 2014

Periodens resultat –2 669 –2 933

Övriga totalresultat för perioden, netto före skatt
Periodens totalresultat –2 669 –2 933

Hänförligt till moderbolagets aktieägare –2 669 –2 933
Minoritetsintresse – –
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Rapport över finansiell ställning
KONCERNEN

TKR 31 mars 2015 31 dec 2014
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar
Balanserade utvecklingsutgifter 2 800 2 800
Goodwill & Immateriella rättigheter 167 445 167 445
Finansiella tillgångar
Långfristig placering 41 250 40 300
Summa anläggningstillgångar 211 495 210 545

Omsättningstillgångar
Kundfordringar och andra fordringar 3 906 1 114
Likvida medel 28 299 34 259
Summa omsättningstillgångar 32 205 35 373
TOTALA TILLGÅNGAR 243 700 245 918

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Eget kapital 241 953 244 622
Avsättningar och skulder
Långfristiga skulder – –
Kortfristiga skulder 1 747 1 296
Summa avsättningar och skulder 1 747 1 296
TOTALT EGET KAPITAL och SKULDER 243 700 245 918
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Rapport över förändringar i eget kapital
KONCERNEN

TKR Aktiekapital 
Övrigt tillskjutet 

kapital
Ansamlad  

förlust
Totalt  

eget kapital
Karessakoncernen, 1 jan 2015-31 mars 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
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Kassaflödesanalys
KONCERNEN

TKR 1 jan–31 mar 2015 11 sep 2013–31 dec 2014
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat efter finansiella poster –2 669 –2 933
Avskrivningar – –
Orealiserad värdeökning placeringar –950 –333
Kassaflöde från den löpande verksamheten  före förändringar i rörelsekapitalet –3 619 –3 266
Förändringar i rörelsekapitalet –2 341 515
Kassaflöde från den löpande verksamheten –5 960 –2 751

Investeringsverksamheten
Nettoinvesteringar i immateriella anläggningstillgångar – –
Förvärv av dotterföretag, netto likviditetspåverkan – 55
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar – –2 800
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar – –40 300
Kassaflöde från investeringsverksamheten – –43 045

Nettokassaflöde före finansiella poster –5 960 –45 796

Finansieringsverksamheten
Tillskjutet kapital – 80 055
Kassaflöde från finansieringsverksamheten – 80 055

PERIODENS KASSAFLÖDE –5 960 34 259

Likvida medel vid periodens början 34 259 0
Likvida medel vid periodens slut 28 299 34 259
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Resultaträkning
MODERBOLAGET

TKR 1 jan–31 mar 2015 11 sep 2013–31 dec 2014
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning – –
Intäkter – –

Rörelsens kostnader
Administrationskostnader –1 643 –1 123
Försäljningskostnader –147 –147
Forsknings- och utvecklingskostnader –337 –309
Övriga intäkter och kostnader 750 1 000
Summa rörelsens kostnader –1 377 –579

Rörelseresultat –1 377 –579

Resultat från finansiella investeringar
Finansnetto 950 333

Resultat efter finansiella poster –427 –246

Skatt på årets resultat – –
Periodens resultat –427 –246
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Balansräkning
MODERBOLAGET

TKR 31 mar 2015 31 dec 2014
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 170 200 170 200
Långfristiga placeringar 41 250 40 300
Summa anläggningstillgångar 211 450 210 500

Omsättningstillgångar
Fordringar hos koncernföretag 7 983 6 092
Kundfordringar och andra fordringar 3 281 207
Likvida medel 27 955 33 955
Summa omsättningstillgångar 39 219 40 254
TOTALA TILLGÅNGAR 250 669 250 754

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital 550 550
Fritt eget kapital 246 332 246 759
Summa eget kapital 246 882 247 309
Avsättningar och skulder
Långfristiga skulder – –
Skulder till koncernföretag 2 700 2 700
Kortfristiga skulder 1 087 745
Summa avsättningar och skulder 3 787 3 445
TOTALT EGET KAPITAL och SKULDER 250 669 250 754
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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 Årsredovisnings-lagen 
(ÅRL) och Rådet för Finansiell Rapporterings rekommendation 
RFR2 Redovisning för juridiska personer tillämpats.

Not 2: Transaktioner med närstående
Styrelseledamoten Stefan Arver har, genom bolag, fakturerat 
25 000 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 res-
pektive 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 rela-
tion 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 delårsrappor-
ten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning 
och resultat. 

Stockholm 2015-05-27

Styrelsen

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



Karessa Pharma Holding AB
Lahällsvägen 48

18330 Täby
www.karessa.se
info@karessa.se

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).


