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Delårsrapport 
1 januari-30 juni 2015 
 
Karessa Pharma Holding AB (publ)  

VD Torbjörn Kemper: 
Karessas längst framskridna projekt, som nu fått namnet Vigressa, tar en genväg i 
kroppen för att säkerställa en snabb och pålitlig effekt vid behandling av impo-
tens. Redan under 2016 kan vi ha tillräckliga data för att lämna in en registrerings-
ansökan. 

 

” 
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Delårsrapport för Karessa Pharma Holding AB  

1 januari-30 juni 2015  
 
Andra kvartalet: 1 april – 30 juni 2015* 
• FoU-kostnader för kvartalet uppgick till 1,5 Mkr (n.a) 
• Resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -3,3 Mkr (n.a.) 
• Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,30 kr (n.a.) 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 0,1 Mkr (n.a.) 
• Eget kapital uppgick per den 30 juni 2015 till 238,7 Mkr (n.a.) 
• Likvida medel inklusive placeringar uppgick den 30 juni 2015 till 69,5 Mkr (n.a.) 

 

Perioden: 1 januari – 30 juni 2015* 
• FoU-kostnader för perioden uppgick till 6,8 Mkr (n.a.) 
• Resultat efter finansiella poster för perioden uppgick till -5,9 Mkr (n.a.)  
• Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,54 kr (n.a.)  
• Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -5,9 Mkr (n.a.)  
• Eget kapital uppgick per den 30 juni 2015 till 238,7 Mkr (n.a.)  
• Likvida medel inklusive placeringar uppgick den 30 juni 2015 till 69,5 Mkr (n.a.)  
 
* Koncernens verksamhet inleddes den 22 augusti 2014 då Karessa Pharma Holding genom en apportemission förvärvade Karessa Pharma 
AB med dotterbolag. Jämförelsesiffror för föregående år finns därför ej. 
 

 
Väsentliga händelser under kvartalet 

• Samarbetsavtal  med CRO-företag . I april 2015 ingicks samarbetsavtal med kontraktsforsk-
ningsföretaget Pharma Consulting Group (PCG). Avtalet ger Karessa tillgång till en välrenommerad 
partner i det fortsatta arbetet med att utveckla nästa generations läkemedel mot impotens. Avtalet 
innebär vidare att PCG kommer att bistå i arbetet med planering, genomförande och registrering av 
Karessas läkemedelskandidat baserad på drug deliveryplattformen i kombination med den aktiva 
substansen sildenafil.  

• Årsstämma i  Karessa Pharma Holding AB . I maj genomfördes Karessas årsstämma. Stäm-
man omvalde bolagets styrelse i sin helhet samt godkände ett teckningsoptionsbaserat optionspro-
gram för bolagets anställda. 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut 
• Inga väsentliga händelser efter rapportperiodens slut 
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VD har ordet 
 
 

Karessas längst framskridna projekt, som nu fått namnet Vigressa, tar en gen-
väg i kroppen för att säkerställa en snabb och pålitlig effekt vid behandling av 
impotens. Redan under 2016 kan vi ha tillräckliga data för att lämna in en regi-
streringsansökan.  
 
 
 

Under det gångna kvartalet har förbe-
redelserna fortskridit inför starten av 
de registreringsgrundande kliniska 
prövningarna. Vi räknar med att under 
hösten färdigställa produktionen av de 
filmer som ska användas i studierna 
och bedömer att de första patienterna 
kan inkluderas i början av nästa år. Till-
sammans med Pharma Consulting 
Groups expertis inom kliniska pröv-
ningar och registreringsprocesser har vi 
nu kunnat definiera den exakta ut-
formningen av studierna. Sammanlagt 
kommer cirka 70 patienter inkluderas i 
två separata studier, vilka vi bedömer 
utgöra ett tillräckligt underlag för att 
kunna lämna in en registreringsansö-
kan. I den ena studien kommer vi jäm-
föra hur Vigressa och Viagra tas upp i 
blodet och i den andra studien mäter vi 
hur födointag påverkar upptaget av de 
båda läkemedlen. För att minimera tid 
till marknad avser vi utföra dessa båda 
studier parallellt. Interimsdata bör 
kunna bli tillgängliga redan under 2016 
och kommer naturligtvis vara högin-
tressanta för framtida licenspartners.  

 
De framsteg vi gör i utvecklingen av 

Vigressa är samtidigt mycket värdefulla 
för vårt andra projekt, där vi laddar 
samma unika bioorganiska film med 

den aktiva substansen i ett annat stor-
säljande impotensläkemedel – Cialis. Vi 
bedömer därför att ledtiderna i detta 
projekt kommer bli kortare än för 
Vigressa.  

 
Vårt mål är att ingå partnerskap med 

större läkemedelsföretag baserat på data 
från de planerade studierna, men vi 
håller dörren öppen för att ta projekten 
hela vägen till marknadsgodkännande i 
egen regi. Redan idag är intresset från 
potentiella partners stort, vilket bland 
annat visade sig under de många af-
färsmöten vi hade i samband med lä-
kemedelskongressen CPhI i Istanbul i 
juni. Utlicensiering av läkemedel är en 
långdragen process, varför vi redan i 
detta skede är måna om att synas och 
höras för att ta del av potentiella part-
ners synpunkter och önskemål. Allt för 
att öka möjligheterna till ett snabbt och 
lukrativt avtal i ett senare skede.  

 
Stockholm, 20 augusti 2015 
 
Torbjörn Kemper 
Vd 
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Om Karessa 

 
 
Problemet  
Varannan man över 40 år lider av impotens1. Viagra (sil-
denafil) är idag ett av de mest använda läkemedlen för att 
förbättra erektionsförmågan, men eftersom det ges i tablett-
form måste substansen först lösas upp i magsäcken, tas upp i 
blodet och sedan passera levern innan den tar sig vidare till 
rätt plats i kroppen. Det här är en onödig omväg som gör att 
det många gånger tar lång tid innan man uppnår rätt koncent-
ration av läkemedlet i blodet, framför allt om tabletten måste 
samsas med föda i magsäcken. Då kan det till och med ibland 
vara svårt att överhuvudtaget uppnå den önskade koncentrat-
ionen i blodet2. Att vara osäker på om och när effekten sätter 
in kan ställa till problem i sexlivet. 
 
Lösningen  
Vigressa är en tunn bioorganisk film som laddas med den ak-
tiva substansen i Viagra. Filmen är betydligt mindre än ett 
frimärke och placeras under läppen. Där löses den snabbt upp, 
samtidigt som läkemedlet passerar slemhinnan och tar sig di-
rekt ut i blodbanan. Helt oberoende av om man nyss ätit en 
god middag. Vigressa tar helt enkelt en genväg i kroppen, för 
att säkerställa en snabb och pålitlig effekt och återskapa ett 
normalt sexliv.  
 
Status 
Den unika teknologin för att ladda impotensläkemedel i en 
biorganisk film skyddas av patent och patentansökningar på 
de allra flesta potentiella marknaderna. Vigressa har testats ut-
förligt i laboratorier och nu återstår endast två mindre kliniska 
prövningar innan en registreringsansökan kan lämnas in. Dessa 
prövningar beräknas starta i början av 2016 och avslutas under 
samma år. Karessa bedriver dessutom ett separat projekt base-
rat på den aktiva substansen i impotensläkemedlet Cialis. 
 
Framtiden  
Intresset för att investera i Karessa har varit stort och bolaget 
har säkrat finansiella resurser för att slutföra den kliniska ut-
vecklingen av sin två första produkter. Förutsatt ett positivt 
utfall i den planerade kliniska prövningen med Vigressa, pla-
nerar Karessa en utlicensiering till större läkemedelsbolag som 
kan ansvara för den globala lanseringen. I gengäld kan Karessa 
erhålla delbetalningar samt en royalty på framtida försäljning. 
Ett sådant upplägg kan generera betydande kassaflöden utan 
att Karessa behöver ta den ekonomiska risken att sätta upp en 
egen global marknadsorganisation.  
 
 

  

                                                             
1 http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=215 
2 Fass 2015 
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Projektstatus 

 
Vigressa (K-01)  
• Vigressa består av Karessas unika bioorganiska film laddad med sildenafil – den aktiva substansen i 

Viagra. 
• Patent och patentansökningar ger ett gott immaterialrättsligt skydd fram till 2026, på de flesta vik-

tiga marknader. 
• Prekliniska studier styrker produktkonceptet. 
• Förberedelser inför produktion av läkemedel till de planerade registreringsstudierna befinner sig i ett 

sent skede. 
• Den kliniska utvecklingsplanen har färdigställts i samarbete med extern expertis.  
• Två registreringsgrundande kliniska prövningar för att utvärdera biotillgänglighet och inverkan av fö-

dointag i jämförelse med sildenafil i tablettform planeras att utföras under 2016. 
• Inledande kontakter med potentiella licenspartners har tagits.  

 
K -02 
• K-02 består av Karessas unika bioorganiska film laddad med tadalafil – den aktiva substansen i ett 

annat storsäljande impotensläkemedel, Cialis.  
• Patent och patentansökningar ger ett gott immaterialrättsligt skydd fram till 2026, på de flesta vik-

tiga marknader. 
• Prekliniska studier styrker produktkonceptet. 
• Förberedelser inför produktionsstart pågår.  
• Synergier med projektet Vigressa ger möjlighet till en snabbare produktutveckling av K-02.  
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Finansiell utveckling 

 
 
Kvartalet april- juni 
Nettoomsättning 
Koncernens omsättning för det andra kvartalet uppgick 
till 0 tkr.  
 
Kostnader 
Kostnaderna under andra kvartalet uppgick till 3 199 tkr, 
fördelat på administrationskostnader 693 tkr, försälj-
ningskostnader 1 022 tkr och forsknings och utveckl-
ingskostnader 1 484 tkr. Orsaken till den stora andelen 
försäljningskostnader under kvartalet är deltagande på 
mässor och events. 
 
Resultat 
Resultatet efter finansiella poster blev -3 276 tkr eller -
0,30 kr per aktie. 
 
Kassaflöde och likviditet 
Kassaflödet och kassaflödet från den löpande verksam-
heten för kvartalet uppgick till 99 tkr eller 0,01 per 
aktie. Karessas likviditet vid periodens slut uppgick till 
28 398 tkr eller 69 495 tkr inklusive långfristiga finansi-
ella placeringar.  
 
Investeringar 
Under kvartalet har Karessa investerat 0 tkr i immateri-
ella eller materiella anläggningstillgångar. 

 
Perioden januari-juni 
Nettoomsättning 
Koncernens omsättning för perioden uppgick till 0 tkr.  
 
Kostnader 
Kostnaderna för perioden uppgick till 6 818 tkr, fördelat 
på administrationskostnader 2 040 tkr, försäljningskost-
nader 1 821 tkr och forsknings och utvecklingskostnader 
2 957 tkr.  
 
Resultat 
Resultatet efter finansiella poster blev -5 945 tkr eller -
0,54 kr per aktie. 
 
Kassaflöde och likviditet 
Kassaflödet och kassaflödet från den löpande verksam-
heten för perioden uppgick till 5 861 tkr eller 0,53 per 
aktie. Karessas likviditet vid periodens slut uppgick till 
28 398 tkr eller 69 495 tkr inklusive långfristiga finansi-
ella placeringar.  
 
Investeringar 
Under perioden har Karessa investerat 0 tkr i immateri-
ella eller materiella anläggningstillgångar. 
 
Eget kapital 
Eget kapital i Karessakoncernen uppgick vid kvartalets 
slut till 238 677 tkr eller 21,70 kr per aktie. Soliditeten 
per 2015-06-30 var 99 procent. 

 
Skattemässiga underskott 
Karessas nuvarande verksamhet förväntas initialt inne-
bära 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 un-
derskotten i koncernens bolag uppgår till 2 875 tkr per 
sista december 2014. 

 
Personal 
Antalet anställda i koncernen vid kvartalets utgång upp-
gick till 5 varav 2 på konsultbasis.  
 
Moderbolaget 
Bolagets associationsform är 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). 
 
Kvartalet april-juni 
Omsättningen i moderbolaget under kvartalet uppgick 
till 0 tkr.  
 
Kostnaderna uppgick till 1 350 tkr, varav administrat-
ionskostnader utgjorde 822 tkr, försäljningskostnader 192 
tkr och forsknings och utvecklingskostnader 336 tkr.  
 
Resultatet efter finansiella poster var för kvartalet -600 
tkr.  
 
Perioden januari-juni 
Omsättningen i moderbolaget under perioden uppgick 
till 0 tkr.  
 
Kostnaderna uppgick till 3 477tkr, varav administrat-
ionskostnader utgjorde 2 465 tkr, försäljningskostnader 
339 tkr och forsknings och utvecklingskostnader 673 tkr.  
 
Resultatet efter finansiella poster var för perioden -1 977 
tkr.  
 
Likviditeten i moderbolaget per 2015-06-30 var 27 955 
tkr eller 69 189 tkr inklusive långfristiga finansiella pla-
ceringar.  
 
Eget kapital uppgick per 2015-06-30 till 246 205 tkr eller 
98 procents 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 30 
juni 2015 cirka 5 700 aktieägare. Årsstämman i Karessa 
Holding beslutade om emission av högst 450 000 teck-
ningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att senast 
den 1 december 2017 teckna en ny aktie för 50 kronor. 
Detta optionsprogram ersätter det optionsprogram som 
tidigare beslutats och innebär således ingen ökning av 
potentiell utspädning. 
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Finansiell utveckling i sammandrag 

KONCERNEN 
 

TKR (om ej annat anges) 
jan-mars  

2015 
april-juni  

2015 
 jan-juni  

2015 
22 aug 2013- 

31 dec 2014 
Nettoomsättning - - - - 
Rörelsens kostnader -3 619 -3 199 -6 818 -3 266 
Forsknings- och utvecklingskostnader -1 473 -1 484 -2 957 -1 505 
Rörelseresultat -3 619 -3 199 -6 818 -3 266 
Resultat efter finansiella poster -2 669 -3 276 -5 945 -2 933 
Resultat efter skatt -2 669 -3 276 -5 945 -2 933 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -5 960 99 -5 861 -2 751 
Resultat per aktie, kr -0,24 -0,30 -0,54 -0,56 

     Likvida medel inkl långfristiga finansiella  
placeringar på balansdagen 69 549 69 495 69 495 74 559 
Soliditet 99% 98% 98% 99% 

     Nyckeltal 
    Avkastning på eget kapital, % neg neg neg neg 

Avkastning på sysselsatt kapital, % neg neg neg neg 
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar - - - 2 800 
Soliditet 99% 98% 98% 99% 
Antal anställda vid periodens slut 3 4 4 2 
Resultat per aktie, före utspädning, kr -0,24 -0,30 -0,54 -0,56 
Resultat per aktie, efter utspädning, kr -0,24 -0,30 -0,54 -0,56 
Eget kapital per aktie, kr 22,00 21,70 22,00 22,24 
Kassaflöde från den löpande verksamheten per 
aktie, kr -0,54 0,01 -0,53 -0,53 
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Rapport över totalresultatet 

KONCERNEN 
 

TKR (om ej annat anges) 
jan-mars 

 2015 
april-juni  

2015 
jan-juni 

 2015 
22 aug 2013 –  

31 dec 2014 
Rörelsens intäkter 

    Nettoomsättning - - - - 
Övriga rörelseintäkter - - - - 
Summa rörelsens intäkter - - - - 

     Rörelsens kostnader 
    Administrationskostnader -1 347 -693 -2 040 -1 363 

Försäljningskostnader -799 -1 022 -1 821 -398 
Forsknings- och utvecklingskostnader -1 473 -1 484 -2 957 -1 505 

 
        

Summa rörelsens kostnader -3 619 -3 199 -6 818 -3 266 

 
        

Rörelseresultat -3 619 -3 199 -6 818 -3 266 

     Resultat från finansiella investeringar 
    Finansnetto 950 -77 873 333 

 
        

Resultat efter finansiella poster -2 669 -3 276 -5 945 -2 933 

     Skatt på årets resultat - - - - 

 
        

Periodens resultat -2 669 -3 276 -5 945 -2 933 

     Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare -2 669 -3 276 -5 945 -2 933 
Varav minoritetens andel - - - - 

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

     Resultat per aktie före och efter utspädning, kr -0,24 -0,30 -0,54 -0,56 

     
     Rapport över totalresultatet 

    
TKR (om ej annat anges) 

jan-mars  
2015 

april-juni  
2015 

jan-juni 
2015 

22 aug2013 – 
 31 dec 2014 

tkr (om ej annat anges) 
         Periodens resultat -2 669 -3 276 -5 945 -2 933 

     Övriga totalresultat för perioden, netto före skatt 
    Periodens totalresultat -2 669 -3 276 -5 945 -2 933 

     Hänförligt till moderbolagets aktieägare -2 669 -3 276 -5 945 -2 933 
Minoritetsintresse - - - - 
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Rapport över finansiell ställning 

KONCERNEN 
 

TKR (om ej annat anges) 30 juni 2015 31 mars 2015 31 dec 2014 
Tillgångar 

   Anläggningstillgångar 
   Immateriella tillgångar 
   Balanserade utvecklingsutgifter 2 800 2 800 2 800 

Goodwill & Immateriella rättigheter 167 445 167 445 167 445 
Finansiella tillgångar 

   Långfristig placering 41 097 41 250 40 300 
Summa anläggningstillgångar 211 342 211 495 210 545 
    Omsättningstillgångar 

   Kundfordringar och andra fordringar 847 3 906 1 114 
Likvida medel 28 398 28 299 34 259 
Summa omsättningstillgångar 29 245 32 205 35 373 

 
      

TOTALA TILLGÅNGAR 240 587 243 700 245 918 
    Eget kapital och skulder 

   Eget kapital       
Eget kapital 238 677 241 953 244 622 
Avsättningar och skulder 

   Långfristiga skulder - - - 
Kortfristiga skulder 1 910 1 747 1 296 
Summa avsättningar och skulder 1 910 1 747 1 296 
TOTALT EGET KAPITAL och SKULDER 240 587 243 700 245 918 
 

Rapport över förändringar i eget kapital  
KONCERNEN 
 

TKR (om ej annat anges) Aktiekapital 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital 
Ansamlad 

förlust 
Totalt eget 

kapital 
Karessakoncernen, 1 jan 2015-30 juni 2015 

         
Ingående balans 2015-01-01 550 247 005 -2 933 244 622 
Totalresultat 

    Periodens resultat 
  

-2 669 -2 669 
Transaktioner med aktieägare 

    Nyemissioner - -   0 
Utgående balans 2015-03-31 550 247 005 -5 602 241 953 
Totalresultat 

    Periodens resultat 
  

-3 276 -3 276 
Transaktioner med aktieägare 

    Nyemissioner         
Utgående balans 2015-06-30 550 247 005 -8 878 238 677 

 
  



Karessa Pharma Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2015 
	  

 10 

 
Kassaflödesanalys 

KONCERNEN 
 

TKR (om ej annat anges) 
1 jan-31 mars 

2015 
1 apr-30 juni 

2015 
1 jan-30 juni 

2015 
22 aug 2013- 

31 dec 2014 
Den löpande verksamheten 

    Rörelseresultat efter finansiella poster -2 669 -3 276 -5 945 -2 933 
Avskrivningar - 

 
- - 

Orealiserade värdeförändringar på placeringar -950 77 -873 -333 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 619 -3 199 -6 818 -3 266 
före förändringar i rörelsekapitalet 

    Förändringar i rörelsekapitalet -2 341 3 298 957 515 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -5 960 99 -5 861 -2 751 
     Investeringsverksamheten 

    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 99 -5 861 -45 796 
     Finansieringsverksamheten 

    Tillskjutet kapital - - - 80 055 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten - - - 80 055 

 
        

PERIODENS KASSAFLÖDE -5 960 99 -5 861 34 259 
     Likvida medel vid periodens början 34 259 28 299 34 259 0 
Likvida medel vid periodens slut 28 299 28 398 28 398 34 259 
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Resultaträkning 

MODERBOLAGET 
 

TKR (om ej annat anges) 
1 jan-31 mars 

2015 
1 apr-30 juni 

2015 
1 jan-30 juni 

2015 
22 aug 2013- 

31 dec 2014 
Rörelsens intäkter 

    Nettoomsättning - - - - 
Intäkter - - - - 

     Rörelsens kostnader 
    Administrationskostnader -1 643 -822 -2 465 -1 123 

Försäljningskostnader -147 -192 -339 -147 
Forsknings- och utvecklingskostnader -337 -336 -673 -309 
Övriga intäkter och kostnader 750 750 1 500 1 000 

     Summa rörelsens kostnader -1 377 -600 -1 977 -579 

 
        

Rörelseresultat -1 377 -600 -1 977 -579 
     Resultat från finansiella investeringar 

    Finansnetto 950 -77 873 333 

 
        

Resultat efter finansiella poster -427 -677 -1 104 -246 

     Skatt på årets resultat - - - - 

 
        

Periodens resultat -427 -677 -1 104 -246 
 

Balansräkning 
Moderbolaget 

 
 30 juni  31 mars  31 dec 

TKR (om ej annat anges) 2015 2015 2014 
Tillgångar 

   Anläggningstillgångar 
   Finansiella anläggningstillgångar 
   Andelar i koncernföretag 170 200 170 200 170 200 

Långfristiga placeringar 41 097 41 250 40 300 
Summa anläggningstillgångar 211 297 211 450 210 500 
    Omsättningstillgångar 

   Fordringar hos koncernföretag 10 427 7 983 6 092 
Kundfordringar och andra fordringar 220 3 281 207 
Likvida medel 28 092 27 955 33 955 
Summa omsättningstillgångar 38 739 39 219 40 254 
TOTALA TILLGÅNGAR 250 036 250 669 250 754 
    Eget kapital och skulder 

   Eget kapital 
   Bundet eget kapital 550 550 550 

Fritt eget kapital 245 655 246 332 246 759 
Summa eget kapital 246 205 246 882 247 309 
Avsättningar och skulder 

   Långfristiga skulder - - - 
Skulder till koncernföretag 2 700 2 700 2 700 
Kortfristiga skulder 1 131 1 087 745 
Summa avsättningar och skulder 3 831 3 787 3 445 
TOTALT EGET KAPITAL och SKULDER 250 036 250 669 250 754 
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Redovisningsprinciper och noter 
 
 

Not 1:  Redovisningsprinciper  
Denna delårsrapport är för koncernen upprät-
tad enligt IAS 34 Delårsrapportering och Års-
redovisningslagen (ÅRL) samt IFRS, så som 
antagits av EU. För moderbolaget har Årsredo-
visnings-lagen (ÅRL) och Rådet för Finansiell 
Rapporterings rekommendation RFR2 Redo-
visning för juridiska personer tillämpats.  
 
Not 2:  Transaktioner med närstående  
Inga transaktioner med närstående har skett 
under kvartalet.  
 
Not 3:  Definitioner och nyckeltal   
Resultat per aktie: Nettoresultat dividerat 
med genomsnittligt antal aktier  
 
Genomsnittligt antal aktier: Det genomsnitt-
liga 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 balans-
omslutningen (totala tillgångar)  
 
Avkastning på eget kapital: Resultat före 
skatt i relation till eget kapital  
 
Avkastning på sysselsatt kapital: Resultat ef-
ter 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 verk-
samheten dividerat med genomsnittligt antal 
aktier  
 
Kassaflöde per aktie: Periodens kassaflöde di-
viderat med genomsnittligt antal aktier  

 
Styrelsen och verkställande direktören försäk-
rar att delårsrapporten ger en rättvisande över-
sikt av företagets verksamhet, ställning och re-
sultat.  
 
 
Stockholm 2015-08-20  
 
Styrelsen  
 
 
Denna delårsrapport har inte varit föremål för 
granskning av bolagets revisorer.  
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Om Karessa Pharma Holding AB 
Karessas unika teknologi  gör att läkemedel kan ta en  
genväg ti l l  rätt plats i  kroppen. Målet med bolagets längst  
framskridna projekt – Vigressa – är  att ge en snabb och  
mer pål it l ig effekt av dagens ledande läkemedel mot  
impotens.  En registreringsgrundande kl inisk prövning  
beräknas kunna genomföras redan under 2016.   
Karessas aktie är  l istad på Nasdaq First North.   
Remium Nordic AB är bolagets  
Certif ied Adviser.   
 
För mer information,  se www.karessa.se  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karessa Pharma Holding AB 
Lahällsvägen 48 

183 30 Täby 
www.karessa.se 
info@karessa.se 


