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VD kommentar till 2018
 
Verksamhetsåret 2018 har varit framgångsrikt och präglats av 
ett högt tempo och vi är väl förberedda inför de spännande 
och värdedrivande milstolpar som ligger framför oss 
under 2019. Av alla positiva händelser som inträffade 
under förra året vill vi särskilt framhålla följande. 

Under våren undertecknades ett licens- och 
kommersialiseringsavtal med kinesiska Xiamen 
SinoPEG Biotech. Samarbetet med SinoPEG utvecklas 
väl, bl.a. deltog vi tillsammans med SinoPEG i deras 
utställningsmonter vid PEGs Summit i Boston i maj och vid 
den stora branschmässan CpHI i Madrid i början av oktober. 
Samarbetet med SinoPEG har genererat ett antal seriöst 
intresserade potentiella licenstagare som bearbetas kontinuerligt. 

Vidare lämnade vi in en patentansökan avseende frisättningsbar pegylering, som går under 
varumärket Uni-Qleaver®, under mars 2018 tillsammans med två andra patentansökningar. Bolaget 
har nu tio beviljade patent och ett antal patentansökningar, dvs. vi har, enligt vår mening, en stabil och 
växande patentportfölj.

Under senhösten valde vi vårt första läkemedelsprojekt, QPG-1029, som är en förbättrad version 
av originalläkemedlet liraglutid. Liraglutid är ett godkänt läkemedel med en årlig försäljning på 
ca 4 miljarder USD och grundpatentet går ut under 2022. Liraglutid har utvecklats av det globala 
läkemedelsbolaget Novo Nordisk och säljs under varumärkena Victoza™ och Saxenda™ inom 
indikationerna typ-2 diabetes respektive övervikt. Liraglutid injiceras dagligen medan QPG-1029, 
baserat på resultaten, indikerar en möjlig veckovis dosering, dvs. en avsevärd förbättring för patienter. 
Marknadspotentialen för en framtida produkt såsom QPG-1029 bedöms som mycket god.

En annan viktig händelse under slutet av förra året var att vi undertecknade ett Material Transfer 
Agreement, MTA, med ett asiatiskt läkemedelsbolag rörande QPG-1029. Utvärderingen har nyligen 
påbörjats och vi inväntar resultat efter utvärderingsperioden.  

Vidare fick vi under slutet av förra året en beställning på reagenser baserade på Uni-Qleaver® från ett 
av de fem största globala läkemedelsbolagen. Även här blir det spännande att invänta resultaten från 
utvärderingen.  

För att stärka den finansiella situationen genomfördes i början av 2019 en riktad nyemission till några 
befintliga aktieägare, bl.a. den holländska investeraren Nyenburgh. Detta styrkebesked visar att 
tilltron till bolaget och dess inriktning är stor. Vi tog in 7 MSEK i samband med nyemissionen av aktier 
och teckningsoptioner. Förhoppningsvis tillförs bolaget ytterligare 7 MSEK under oktober månad i 
samband med lösen av dessa teckningsoptioner. 

Vi går nu vidare som planerat med våra värdeskapande aktiviteter, som främst är affärsutveckling, 
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försäljning av licenser till teknologiplattformen Uni-Qleaver® och utveckling av vårt första 
läkemedelsprojekt, PEG-liraglutid, QPG-1029, som är en förbättrad version av originalläkemedlet 
liraglutid. Den goda utvecklingen för QuiaPEG under förra året har fortsatt under 2019. Vi ser därför 
framtiden an med tillförsikt!

Marcus Bosson
Verkställande direktör



Styrelsen och verkställande direktören för QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB avger härmed 
årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2018-01-01 – 2018-12-31.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB är moderföretag i en koncern som bedriver verksamhet 
inom forskning och utveckling samt kommersialisering av läkemedel baserat på en proprietär 
plattformsteknologi inom konjugeringskemi. Bolagets säte är Stockholm.

Den 31 mars 2017 förvärvades alla aktierna i QuiaPEG Pharmaceuticals AB och då bildades en ny 
koncern bestående av två företag. Den nya koncernens verksamhet startade andra kvartalet 2017 
och avser QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB och QuiaPEG Pharmaceuticals AB verksamheter då 
förvärvet genomfördes på första kvartalet 2017 sista dag.

Verksamheten under 2018 i koncernen med moderföretaget Lucent Oil AB som har bytte firma till 
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB har präglats av utveckling av koncernen genom renodling av 
ägandet och styrningen från moderföretag av dotterföretaget.

Koncernens affärsidé är att utveckla förbättrade och patenterbara former av läkemedel som är 
under utveckling eller som redan godkänts av läkemedelsmyndigheter. Dessa förfinade och bättre 
former av läkemedel bygger på QuiaPEGs unika och patenterade teknologiplattform. Sådana 
förbättrade och patenterade versioner av godkända läkemedel brukar kallas för biobetters. Några av 
fördelarna med biobetters är lägre utvecklingsrisk (substansen är väl beprövad), förlängd patenttid, 
prissättningsfördelar samt dataexklusivitet (12 år i USA, 8 år i EU). Patenten för många biologiska 
läkemedel är på väg att gå ut, vilket nu öppnar möjligheterna för biobetters.

QuiaPEG har erhållit patent i USA på en vidareutveckling av kemin bakom en väl beprövad metod, 
pegylering, för att förlänga effekten av läkemedel i kroppen. Det finns idag mer än ett tio-tal 
pegylerade läkemedel på marknaden som omsätter ca 7-8 miljarder USD årligen. Det finns även under 
utveckling ett stort antal läkemedelsprojekt som utnyttjar pegyleringsteknologin och där QuiaPEGs 
metod skulle kunna vara ett bra alternativ. Marknadsbehovet för olika teknologier som förbättrar 
befintliga läkemedels egenskaper är stort och växande. Pegylering anses av många vara ”golden 
standard” för att förbättra läkemedels egenskaper. QuiaPEGs framtida intäkter avses genereras 
genom licensförsäljning av produkter via partneravtal och försäljning av licenser för specifika 
läkemedel och/eller indikationsområden med sedvanliga up-front- och milstolpsbetalningar och/eller 
royaltyutbetalningar. Vidare avses intäkter genereras från utlicensiering av interna läkemedelsprojekt 
(biobetters) med sedvanliga up-front- och milstolpsbetalningar och/eller royaltyutbetalningar.

Verksamheten har varit inriktad på utveckling, patenteringsarbete och affärsutveckling. Under året 
har tre patentansökningar lämnats in och fyra patent godkänts varav tre i USA och ett i Europa. 
QuiaPEG har erhållit positiva pre-kliniska resultat i utvecklingsarbetet av QPG-1029, peg-liraglutid 
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som är en långtidsverkande version av det godkända läkemedlet liraglutid, och arbetet fortsätter 
enligt plan. I mars ingick företaget ett licens- och kommersialiseringsavtal med kinesiska Xiamen 
SinoPEG Biotech som ger goda förutsättningar för den fortsatta kommersialiseringen. Under sista 
kvartalet undertecknades ett Material Transfer Agreement, MTA, med ett asiatiskt läkemedelsbolag 
för utvärdering av QPG-1029. Därutöver erhölls en beställning på Uni-Qleaver® reagenser från ett av 
de fem största globala läkemedelsbolagen.

Verksamhetens utveckling och väsentliga händelser under 
räkenskapsåret
 
• Den resterande delen av brygglånet, som upptogs i mars 2017 i samband med det omvända 

förvärvet av Lucent Oil AB (publ) och bolagets listning på AktieTorget, ca 3 MSEK, 
omförhandlades till bättre villkor. Bolaget har genom överenskommelse med långivarna 
omförhandlat villkoren som innebär att återstoden, ca 3 MSEK, ska återbetalas senast den 31 
december 2018 istället för den 31 mars. Den årliga räntesatsen, som tidigare var 16,2 %, har 
förhandlats ner till 12 % på årsbasis. 

• Bolaget erhöll positiva resultat i ett utvecklingsarbete, som utförs tillsammans med ett globalt 
medelstort läkemedelsbolag. Syftet med arbetet har varit att med QuiaPEGs patentskyddade, 
teknologiska plattform som bas utveckla en klyvbar kombination av ett läkemedel (peptid) som 
skulle ha en ökad halveringstid, dvs. färre injektioner men bibehållen klinisk effekt.  Resultatet 
visade på att läkemedlet frisätts från konjugatet på ett kontrollerat sätt över tid. 

• Ett patent beviljades i USA.  

• Varumärket Uni-Qleaver® registrerades i EU. 

• Ett licens- och kommersialiseringsavtal undertecknades med kinesiska Xiamen SinoPEG Biotech. 
En patentansökan avseende frisättningsbar pegylering under varumärket Uni-Qleaver® lämnades 
in under mars 2018 tillsammans med två andra patentansökningar. 

• I slutet av april genomförde QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB om en riktad nyemission 
av aktier och teckningsoptioner till nederländska investerargruppen Nyenburgh Holding B.V. 
Nyemissionen av aktier innefattade en teckningslikvid om 10,5 MSEK. Varje teckningsoption 
berättigar till nyteckning av 1 aktie i QuiaPEG med ett kvotvärde om 0,90 SEK, innebärande att 
aktiekapitalet kan ökas med högst 5 400 000 SEK vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna 
genom teckning av högst 6 000 000 nya aktier. Teckningsoptionerna får nyttjas för teckning av 
aktier i Bolaget under perioden från och med dagen för utgivande av teckningsoptionerna till och 
med den 30 april 2021. Teckningskursen per aktie uppgår till 3,50 SEK och bolaget kan därmed 
tillföras ytterligare upp till 21 MSEK. 

• QuiaPEG påbörjade kommersialiseringen av Uni-Qleaver® tillsammans med SinoPEG genom att 
delta i SinoPEGs utställningsmonter vid branschmässan PEGS (Protein Engineering Summit) 
i Boston, USA, 30 april – 4 maj. Resultatet från mässan var mycket positivt med ett noterbart 
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intresse för Uni-Qleaver® och dess möjligheter. Förutom förbokade möten med bl.a. ett större 
läkemedelsbolag hölls även ett antal möten med framförallt nordamerikanska biotech-bolag som 
kan vara potentiella licenstagare. 

• Bolagets första patent för Europa beviljades. 

• Vid årsstämman den 23 juni beslutades att till ordinarie ledamöter välja Marcus Bosson, Jonas 
Jarvius, Marek Kwiatkowski, Lars Linzander och Anders Vedin, samtliga omval samt nyval av 
Christian Krog-Jensen och Steen Kroyer. Till styrelsesuppleant omvaldes Johan von Kantzow. 
Steen Kroyer utsågs till styrelsens ordförande.  

• Vid extra bolagsstämma den 29 juni beslutades om att införa ett incitamentsprogram genom 
riktad emission av högst 1 000 000 teckningsoptioner avseende aktier i QuiaPEG Pharmaceuticals 
Holding AB till det helägda dotterbolaget QuiaPEG Pharmaceuticals AB samt att godkänna 
överlåtelse av sådana teckningsoptioner till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner 
inom koncernen.   
   

• Den 20 juli registrerades emission av teckningsoptioner i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding 
AB. Vid styrelsemöte i bolaget den 26 april 2018 beslutade styrelsen i QuiaPEG, baserat på sitt 
bemyndigande, om emission av 6 000 000 teckningsoptioner utan vederlag till den holländska 
investerargruppen Nyenburgh Holding B.V. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av 
1 aktie i QuiaPEG med ett kvotvärde om 0,90 SEK, innebärande att aktiekapitalet kan ökas med 
högst 5 400 000 SEK vid fulltutnyttjande av teckningsoptionerna genom teckning av högst 
6 000 000 nya aktier. Teckningsoptionerna får nyttjas för teckning av aktier i Bolaget under 
perioden från och med dagen för utgivande av teckningsoptionerna till och med den 30 april 2021. 
Teckningskursen per aktie uppgår till 3,50 SEK. 

• I augusti erhölls s.k. ”Notice of Allowance” om beviljande av patent i USA 

• Totalt 600 000 teckningsoptioner i incitamentsprogrammet överläts i september till ledande 
befattningshavare varav Bolagets VD Marcus Bosson förvärvar 500 000 teckningsoptioner och 
den nyckelanställda Christian Sund förvärvar 100 000 teckningsoptioner. 

• Under september inlämnades en ny patentansökan i USA. 

• I oktober erhöll Bolaget s.k. ”Notice of Allowance” om beviljande av patent i USA. 

• Ytterligare teckningsoptioner i incitamentsprogram överläts i oktober till ledande 
befattningshavare och nyckelpersoner varav Steen Krøyer (styrelsens ordförande) – 210 000 
teckningsoptioner, Lars Linzander (styrelseledamot) – 60 000 teckningsoptioner, Jonas Jarvius 
(styrelseledamot) – 20 000 teckningsoptioner, Christian Krog-Jensen (styrelseledamot) – 20 
000 teckningsoptioner, Jim Van Alstine (konsult i roll som vetenskaplig rådgivare, huvudsakligen 
patent) – 30 000 teckningsoptioner, Vidar Wendel Hansen (konsult i roll som Chief Medical 
Officer) – 30 000 teckningsoptioner, Mats Reslow (konsult i roll som Project Manager) – 30 000 
teckningsoptioner. 
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• I november valde bolaget, efter att ha erhållit positiva pre-kliniska försöksresultat, sitt första 
läkemedelsprojekt, peg-liraglutid (QPG-1029), som har s.k. block-buster potential inom 
indikationerna diabetes och övervikt. 

• I december undertecknade QuiaPEG ett Material Transfer Agreement (MTA) med ett asiatiskt 
läkemedelsbolag avseende läkemedelsprojektet QPG-1029 (peg-liraglutid). 

• Under december erhölls en första beställning på aktiverade PEGs (reagens), som baseras på Uni-
Qleaver® plattformen från ett av de fem största globala läkemedelsbolagen.

 
Finansiell styrka 
I slutet av april 2018 säkerställde moderföretaget QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB finansiering 
via en riktad nyemission på 10,5 MSEK till den nederländska investerargruppen Nyenburgh Holding 
B.V.  

Målsättning
PEGylering är den mest använda metoden idag att styra läkemedels effektprofil över tid mellan 
doser men nuvarande teknologier har inbyggda brister som QuiaPEG anser sig ha en lösning på. 
Marknadspotentialen är med andra ord betydande och patient- och samhällsnyttan stor. QuiaPEGs 
ambition är att skapa nya patenterade och värdefulla forskning- och utvecklingsprojekt som antingen 
utlicensieras eller säljs innan de stora och kostnadskrävande kliniska studierna i patienter behöver 
genomföras. 

Kommentarer till resultaträkningen 

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning i den nya koncernen en uppgick till 0 KSEK. Aktiverat arbete för egen räkning med 
patent uppgick till 3 377 (3 932) KSEK. Övriga rörelseintäkter var 0 (1) KSEK. 

Rörelsens kostnader och resultat
Rörelsens kostnader för koncernen uppgick till -14 879 (-7 810) KSEK. Personalkostnader uppgick till 
5 223 (2 615) KSEK och antalet anställda i koncernen har varit fyra medarbetare. De övriga externa 
kostnaderna uppgick till 8 540 (4 916) KSEK och består av kostnader för patent, hyrda lokaler, 
resekostnader och köpta externa tjänster.

Koncernens rörelseresultat uppgick till -11 502 (-3 877) KSEK.

Koncernens finansnetto uppgick till -550 (-591) KSEK och består av räntekostnader för lån. 
Dotterföretaget QuiaPEG Pharmaceuticals AB har lån till Almi sedan augusti 2017 på 2 037 KSEK. 
Ytterligare ett lån på 1 000 KSEK upptogs i augusti 2018. Under kortfristiga skulder finns även lån på 3 
000 KSEK som planeras att betalas under det närmaste året.
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Årets resultat efter skatt i koncernen uppgick till -12 052 (-4 468) KSEK.

Forskning och utvecklingsarbete
Forskningsverksamheten som är baserad i Uppsala har varit fokuserad på fortsatt utveckling och 
patenteringsarbete. Laboratoriet fullföljde under hösten 2017 utvecklingsarbetet av en första 
industriell version av den frisättningsbara teknologiplattformen. Prekliniska data in vitro (i provrör) 
erhölls avseende en specificerad och kontrollerad frisättning av aktiv läkemedelssubstans. Dessa och 
andra resultat låg till grund för den under 2018 inlämnade patentansökan avseende frisättningsbar 
pegylering, som dotterföretaget har ett i EU registrerat varumärke för, nämligen Uni-Qleaver®.

Kommentarer till balansräkningen 

Anläggningstillgångar
De immateriella anläggningstillgångarna uppgick till 5 633 (2 543) KSEK och avser främst patent som 
uppstod i dotterföretaget. Anskaffningen av immateriella tillgångar under år 2018 uppgick till 3 377 (2 
543) KSEK och årets avskrivningar till -287 (0) KSEK.

Omsättningstillgångar
Övriga fordringar på 526 KSEK består till största del av momsfordran på Skatteverket. Tillsammans 
med likvida medel uppgick omsättningstillgångarna till 3 546 KSEK vid årets utgång.

Långfristiga skulder
De långfristiga skulderna består av tre lån från Almi Företagspartner i Uppsala AB, Det ena lånet är ett 
tillväxtlån på 1 000 KSEK som är ett samarbete mellan Almi och Europeiska investeringsfonden (EIF). 
Det andra lånet är ett företagslån på 1 500 KSEK. Båda lånen löper på fem år och är amorteringsfria de 
första sex månaderna. Ytterligare ett lån upptogs i augusti 2018 på 1 000 KSEK och är amorteringsfritt 
de första sex månaderna.

Likvida medel och finansiell ställning
De likvida medlen per 31 december 2018 uppgick till 2 882 (5 863) KSEK. Under februari 2019 
genomfördes en riktad nyemission av aktier om 7 MSEK med vidhäftade teckningsoptioner som har en 
lösen i oktober 2019 till kursen 3,40 SEK, vilket kommer att tillföra bolaget upptill ytterligare 7 MSEK. 
Företagsledningen bedömer därför att likviditeten har stärkts så att fortsatt drift är säkrad i minst ett 
år.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Verksamhetsrisker
QuiaPEG koncernens verksamhet och marknad är föremål för ett antal risker som helt eller delvis är 
utanför koncernens kontroll och som påverkar eller kan komma att påverka QuiaPEGs verksamhet, 
finansiella ställning och resultat. Nedanstående riskfaktorer beskrivs utan inbördes ordning och utan 
anspråk på att vara fullständigt heltäckande:
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• QuiaPEG är i en utvecklingsfas vilket innebär risker för att de framtida försäljningsintäkterna blir 
mindre än förväntat. Koncernen kan inte hänvisa till tidigare verksamhetsresultat på samma sätt 
som större aktörer i branschen samt att QuiaPEGs strategi för utveckling och dess affärsmodell 
har tillämpats under relativt kort tid. 

• QuiaPEG bedriver forskning och utveckling kring hur pegylering kan förbättra vissa egenskaper 
hos läkemedel. Även om den ursprungliga metoden är beprövad kan resultaten av sådan forskning 
och utveckling vara oförutsedda och oönskade. De prognosticerade kostnaderna relaterade till 
forskning och utveckling är därför förknippade med stor osäkerhet. Oförutsedda resultat kan 
även leda till att utvecklingsstrategier måste omprövas, vilket kan innebära att kompletterande 
forskning och utveckling krävs. Detta kan medföra betydande kostnader för QuiaPEG eller att 
forskningen och utvecklingen läggs ned. Det kan också leda till ett ökat finansieringsbehov. En 
försening eller utebliven lansering av utvecklade produkter skulle kunna ha en väsentlig negativ 
inverkan på koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning.  

• En lägre tillväxt eller negativ tillväxt på läkemedelsmarknaden skulle komma att påverka QuiaPEGs 
kunder, d.v.s. efterfrågan på nya läkemedel generellt och biologiska läkemedel i synnerhet, vilket 
kan komma att ha en negativ inverkan på den finansiella ställningen och resultatet. 

• QuiaPEG har och har haft begränsade resurser för ledning, administration och kapital. För 
genomförande av den strategiska planen är det viktigt att de resurser som finns disponeras på ett 
för QuiaPEG optimalt sätt. Det finns en risk att QuiaPEG misslyckas med att använda sina resurser 
på ett effektivt sätt och att det leder till verksamhetsrelaterade problem. En sådan situation skulle 
kunna påverka bolagets finansiella ställning och resultat 

• QuiaPEGs produkter bygger i grunden på etablerad teknologi men den bransch företaget verkar 
i, läkemedelsindustrin, karaktäriseras generellt av snabba teknologiska förändringar. QuiaPEGs 
utvecklade teknologi bedöms ha unika egenskaper men eftersom QuiaPEG ännu inte nått fullskalig 
kommersialisering av sina produkter finns det en risk att konkurrerande teknologier utvecklas och 
når kommersiellt genombrott före QuiaPEG. Eventuella framgångar kommer alltså till viss del vara 
beroende av QuiaPEGs förmåga att anpassa och utveckla produkter och forskning. Det finns en 
risk att framtida teknologier medför att befintliga eller framtida produkter förlorar kommersiellt 
värde. Om inte QuiaPEG kan anpassa och utveckla sin teknologi kan detta ha en väsentlig negativ 
påverkan på verksamheten, finansiella ställningen och resultatet. 

• Det finns flera bolag som bedriver forskning och utveckling inom liknande metoder eller 
kompletterande metoder som QuiaPEG. De framtida konkurrensmöjligheterna är bland annat 
beroende av att QuiaPEGs produkter erhåller och bibehåller ett effektivt immaterialrättsligt skydd. 
Det finns också en risk att konkurrenter, verksamma inom läkemedelsindustrin, har eller kan 
komma att ges större finansiella resurser än QuiaPEG. QuiaPEGs teknologi och produkter kan då 
utsättas för konkurrens och kopiering i takt med att tiden för patentskydd förfaller. Om QuiaPEG 
inte effektivt kan konkurrera på sin marknad så kan detta ha en väsentlig negativ påverkan på 
QuiaPEGs verksamhet och resultat. 

• Det finns en risk att större läkemedelsaktörer på marknaden, som normalt utgör QuiaPEGs 
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kunder, själva utvecklar den teknologi som QuiaPEG erbjuder eller att sådan aktör köper upp 
en av konkurrenterna för att själva kunna utveckla sina läkemedel utan QuiaPEGs plattform 
för pegylering. QuiaPEG måste därför ligga i framkant med utveckling och kunna prissätta sina 
produkter effektivt för att kunna generera intäkter. En större aktör skulle kunna pressa priserna 
på produkterna för att öka sin egen marknadsandel. Skulle de här riskerna aktualiseras skulle de 
kunna ha en väsentlig negativ påverkan på koncernens finansiella ställning och resultat. 

• QuiaPEGs produkter bygger på ett antal patent. Bolagets framtida framgång kommer således till 
viss del vara beroende av QuiaPEGs förmåga att erhålla och bibehålla immaterialrättsligt skydd på 
de marknader där man verkar. Det finns en risk att QuiaPEG inte erhåller patent för sina framtida 
utvecklade produkter. Patent har vidare en begränsad livslängd. Dessutom kan omfattningen av 
varje patentskydd skilja sig från ett land till ett annat då all patentlagstiftning inte är harmoniserad.  

• Med ett bolags patentportfölj följer ett antal risker. Andra företag kan med sina produkter och 
verksamhet göra intrång i QuiaPEGs patent. Andra företag kan dessutom ha ansökt om patent 
eller registrering av annan immateriell rättighet inom samma område som den teknologi som 
QuiaPEG utvecklar. Det finns också en risk att QuiaPEGs teknologi gör intrång i tredje mans 
rättigheter och registrerade immateriella rättigheter. Företaget kan komma att tvingas föra rättslig 
process för att skydda sina patent och för att beivra intrång.  Kostnaden och tidsåtgången för 
rättsliga processer kan vara betydande, och bolaget kan komma att förlora sådana processer. 
Det skulle kunna leda till att skyddet för QuiaPEGs teknik upphör att gälla. Förlorade processer 
kan också medföra att Bolaget behöver betala betydande skadestånd. Det föreligger en risk att 
befintlig och eventuell framtida patentportfölj och övriga immateriella rättigheter som innehas av 
QuiaPEG inte kommer att utgöra ett fullgott kommersiellt skydd. 

• QuiaPEG är även beroende av know-how och företagshemligheter som företaget strävar efter 
att skydda. Sådant skydd uppnås så långt möjligt genom sekretessavtal med anställda, konsulter 
och samarbetspartners. Det är dock inte möjligt att till fullo skydda sig mot obehörig spridning av 
information, vilket medför en risk för att konkurrenter får del av och kan dra nytta av den know-
how och de företagshemligheter som utvecklats av QuiaPEG. Om spridande av bolagets know-
how och företagshemligheter skulle ske skulle det kunna ha en väsentlig negativ påverkan på 
QuiaPEGs verksamhet, resultat och finansiella ställning. 

• QuiaPEGs affärsmodell bygger på att kunna ingå strategiska samarbetsavtal med läkemedelsbolag 
och företag som har tillverkning och marknadsföringskanaler inom branschen. Det finns en risk för 
att en eller flera av dessa väljer att avsluta samarbetet med QuiaPEG vilket med hög sannolikhet 
skulle kunna få en negativ inverkan på verksamheten. En etablering av nya samarbeten kan 
också bli mer kostsamt och/eller ta längre tid än vad QuiaPEG beräknat, och det finns en risk 
att en sådan samarbetspartner inte kan leverera det resultat som förväntats av samarbetet. Det 
finns också en risk att samarbetspartnern beslutar att lägga ned ett läkemedelsprojekt eller ett 
terapiområde. Ett uteblivet samarbetsavtal eller ett misslyckat samarbete skulle kunna påverka 
QuiaPEGs försäljning, resultat och därmed även den finansiella ställningen negativt.  

• Verksamhet är i hög grad beroende av ett antal nyckelpersoner, varav vissa är aktieägare i bolaget. 
Om någon eller några av dessa nyckelpersoner skulle lämna bolaget skulle det kunna försena 
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eller försvåra QuiaPEGs fortsatta forskning, utveckling och verksamhet. Det är viktigt för bolaget 
att kunna attrahera och behålla kvalificerad personal. Sådan personal måste inneha relevant 
utbildning och erfarenhet. I den bransch där QuiaPEG är verksamhet är det hård konkurrens 
om erfaren personal med rätt utbildning. Det finns en risk att konkurrenter till bolaget har eller 
kommer ha större finansiella resurser för att rekrytera personal. Det kan leda till att tillräckligt 
kvalificerad personal inte kan rekryteras eller att rekrytering sker på ofördelaktiga villkor för 
bolaget. Om QuiaPEG inte kan rekrytera eller behålla nyckelpersoner i sin verksamhet och på de 
villkor som krävs av sådan kvalificerad personal skulle det kunna ha en väsentlig negativ påverkan 
på bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. 

• Verksamhet framöver kan komma att bli beroende av regulatoriska godkännanden och 
myndighetstillstånd, både direkt och indirekt via tredje man eller samarbetspartner. 
Godkännande eller tillstånd kan komma att krävas meddelas av exempelvis europeiska 
läkemedelsmyndigheten (EMA) och amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA). Försenade, 
indragna eller uteblivna godkännanden kan komma att medföra krav på anpassning av exv. 
kemi, aktiv läkemedelssubstans, produktionsprocess, dokumentation, försöksupplägg mm. 
Läkemedelsmyndigheter kräver dessutom att effekterna av pegyleringsprocesserna dokumenteras 
i tillräcklig utsträckning. Det finns också en risk att kliniska försök och tester inte uppvisar 
tillräcklig säkerhet så att regulatoriskt godkännande inte erhålls. Om QuiaPEG eller bolagets 
samarbetspartner inte skulle erhålla ett sådant godkännande skulle detta innebära förlorade 
intäktsmöjligheter för företaget, vilket skulle föranleda negativa finansiella effekter för QuiaPEG. 

• Eftersom QuiaPEGs produkter används inom läkemedelsindustrin som är en hårt reglerad marknad 
kan förändringar i lagstiftning eller andra regelverk på de marknader där QuiaPEGs teknologi 
används ha en väsentlig negativ inverkan på förmågan att generera intäkter med en åtföljande 
negativ effekt på QuiaPEGs verksamhet, resultat och finansiella ställning. 

• Under preklinisk utvecklingsfas kommer ett antal försök att genomföras. Försöken kommer till 
största delen inte att genomföras i egen regi utan utföras på uppdrag av Bolaget, av tredje part, 
CRO (Clinical Research Organization). Ett CRO har, för att bedriva sin verksamhet, erforderliga 
myndighetstillstånd. QuiaPEG kan även komma att kontraktera en CMO (Contract Manufacturing 
Organization), för tillverkning av aktiv läkemedelssubstans, kemisk substans eller delar därav. Ett 
CMO har, för att bedriva sin verksamhet, erforderliga myndighetstillstånd. Det finns en risk att 
den CRO och CMO som QuiaPEG kontrakterat inte kan bibehålla adekvata myndighetstillstånd. 
Ett eventuellt indraget tillstånd för kontrakterat CRO eller CMO kan komma att medföra 
förseningar för utvecklingsfasen vilket i sin tur kan ha en väsentlig negativ inverkan på bolagets 
intjäningsförmåga, finansiella ställning och resultat. 

• Investeringar i utveckling är föremål för osäkerhet eftersom det på förhand inte går att förutse 
investeringens affärsmässiga eller medicintekniska konsekvenser.

Finansiella risker
För beskrivning av finansiella risker hänvisas till not 3.
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Aktien och ägarna
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB:s aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan 31 mars 
2017. 

De största ägarna den 31 december 2018 enligt Euroclear. 

Aktiekapitalets utveckling
Lucent Oil var sedan juni 2005 noterat på AktieTorget, numera Spotlight Stock Market. Ny 
noteringsprocess avseende den nya verksamheten i Bolaget avslutades 28 mars 2017. Aktiekapitalet 
i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB uppgick till 18 917 311 kr fördelat på 21 019 234 aktier med ett 
kvotvärde på 0,90 kr per aktie. I november genomfördes en riktad nyemission som utökade antalet 
med 1 621 621 aktier till 22 640 855 med samma kvotvärde som tidigare. I april 2018 genomfördes en 
riktad nyemission till nederländska Nyenburgh Holding B.V. som utökade antalet aktier med 6 000 
000 till 28 640 855 med samma kvotvärde som tidigare. Alla aktier har lika rösträtt och lika rätt till del 
i företagets vinst och tillgångar. Aktien handlas på Spotlight Stock Market under QUIA, ISIN-nummer 
SE0001384850.



Anställda
Antalet anställda i koncernen har under perioden i genomsnitt uppgått till 4(4) och i slutet av året 
uppgick antalet heltidstjänster till 4 (4) och var fördelat på 4 (4) personer.

Utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

Ekonomisk översikt moderföretaget

Resultatdisposition
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Koncernen
Fritt eget kapital i koncernen uppgår till -30 868 (-20 744) KSEK, varav årets resultat utgör -12 052 (-4 
468) KSEK.
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Noter till årsredovisningen
 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 
Företagets årsredovisning har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 
(K3). De tillämpade principerna har förändrats jämfört med föregående år då koncernen har frångått 
principen att aktivera utvecklingskostnader. Detta har påverkat årets resultat med -3 321 KSEK och 
eget kapital med -3 858 KSEK för tidigare år.   

Totalsumman i tabeller och räkningar summerar inte alltid på grund av avrundningsdifferenser. Syftet 
är att varje delrad ska överensstämma med sin ursprungskälla och därför kan avrundningsdifferenser 
uppstå.

De viktigaste redovisnings- och värderingsprinciperna som har använts vid upprättande av 
årsredovisningen sammanfattas nedan.

Koncernredovisning
Koncernens resultat- och balansräkningar omfattar alla företag i vilka moderbolaget direkt eller 
indirekt har mer än hälften av aktiernas röstvärde samt företag i vilka koncernen på annat sätt har ett 
bestämmande inflytande och en mer betydande andel av resultatet av deras verksamhet.

Samtliga förvärv av företag är redovisade enligt förvärvsmetoden. 

Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens förvärv av dotterföretag. 
Anskaffningskostnaden för ett förvärv utgörs av verklig värde på tillgångar och skulder per 
överlåtelsedagen. Identifierbara förvärvade tillgångar, övertagna skulder och eventualförpliktelser 
i ett företagsförvärv värderas till verkliga värden oavsett omfattning på eventuellt innehav utan 
bestämmande inflytande. Det överskott som utgörs av skillnaden mellan anskaffningsvärdet och 
det verkliga värdet på koncernens andel av identifierbara förvärvade nettotillgångar redovisas som 
goodwill. Förvärvskostnader kostnadsförs när de uppkommer.

Intäkter
Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i 
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras koncernen och 
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Skatt på årets resultat
Skatt på årets resultat utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är skatt som skall 
betalas eller erhållas för det aktuella året. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare 
perioder. Uppskjuten skatt härrör sig till temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga 
värden på tillgångar och skulder. Uppskjuten skatt på underskott bokförs inte.



Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Föregående år balanserades utgifter för utvecklingsarbeten för produkter och processer. Från och 
med 2018 har koncernen frångått denna princip och kostnadsför alla kostnader i både forsknings- och 
utvecklingsfasen. I stället kostnadsförs dessa kostnader när de uppkommer i verksamheten.  

Patent och liknande rättigheter
Patent och liknande rättigheter redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade 
avskrivningar och eventuella avskrivningar. Motsvarande belopp som aktiveras förs över till fond för 
utvecklingsutgifter och återförs i takt med avskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångens 
bedömda nyttjandeperiod. 

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångarna är redovisade till anskaffningskostnad. Framtida planmässiga avskrivningar 
kommer att baseras på en bedömning av tillgångarnas ekonomiska livslängd. 

Prövning av nedskrivningsbehov av immateriella och materiella anläggningstillgångar
Per varje balansdag görs en bedömning av om det föreligger någon indikation på att en tillgångs 
värde är lägre än dess redovisade värde. Finns det en sådan indikation beräknas tillgångens 
återanskaffningsvärde. Om återanskaffningsvärdet understiger redovisat värde görs en nedskrivning 
som kostnadsförs. En internt upparbetad immateriell anläggningstillgång som ännu inte är färdig att 
användas eller säljas per balansdagen nedskrivnings prövas alltid.

Fordringar
Fordringar är redovisade till det belopp varmed de beräknas inflyta.

Likvida medel
Likvida medel utgörs av kassa och banktillgodohavanden och är redovisade till nominella belopp.

Skulder
Skulder är redovisade till nominellt belopp varmed utbetalning beräknas ske.

Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta är omräknade till svenska kronor efter balansdagens kurs. 
Skillnaden mellan anskaffningsvärde och balansdagens värde är resultatförd.

Låneutgifter  
Låneutgifter redovisas som kostnad i den period de uppkommer.
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Avskrivningar enligt plan blir enligt följande:   
Patent och liknande rättigheter    10 %
Inventarier       20 %
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Ersättning till anställda
Kortsiktiga förmåner till de anställda, exempelvis lön, semester och övriga förmåner förväntas bli 
reglerade inom tolv månader. Pensionsavgifter för avgiftsbestämda pensionsplaner kostnadsförs 
löpande.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen syftar till att beskriva QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB:s förmåga att 
generera likvida medel och är ett komplement till resultat- och balansräkningarnas beskrivning av 
lönsamhet och finansiell ställning. Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. 

Not 2 Uppskattningar och bedömningar
När finansiella rapporter upprättas måste styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 
tillämpade redovisning- och värderingsprinciper göra vissa uppskattningar, bedömningar och 
antaganden som påverkar redovisning och värdering av tillgångar, avsättningar, skulder, intäkter 
och kostnader. Det område där sådana uppskattningar och bedömningar kan ha stor betydelse för 
QuiaPEG koncernen, som kan därmed kan påverka resultat- och balansräkningar i framtiden beskrivs 
nedan.

Aktivering av patent och liknande rättigheter
Efter aktivering övervakas huruvida redovisningskraven för patentkostnader uppfylls även 
fortsättningsvis och om det finns indikationer på att de aktiverade utgifterna kan vara utsatta för 
värdenedgång.

Koncernen innehar patent och liknande rättigheter som ännu inte har färdigställts. Sådana ska 
nedskrivnings prövas åtminstone årligen. För att kunna göra detta måste uppskattning göras av 
framtida kassaflöden hänförliga till tillgången eller kassagenererande enhet som tillgången kan 
hänföras till när den är färdigställd. En lämplig diskonteringsränta ska också bestämmas för att kunna 
diskontera dessa beräknade kassaflöden.

Not 3 Finansiell riskhantering och kapitalrisk  

FINANSIELL RISKHANTERING
Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker så som marknadsrisker i form av 
valutarisk, kreditrisk och likviditetsrisk. Koncernens övergripande riskhanteringspolicy, vilken fastställs 
av styrelsen, är att eftersträva minimala ogynnsamma effekter på finansiellt resultat och ställning.

Marknadsrisk        

Valutarisk 
Koncernen verkar såväl nationellt som internationellt vilket innebär exponering för variationer 
i olika valutor och då framförallt avseende EUR och USD. Valutarisken uppstår genom framtida 
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affärstransaktioner samt redovisade tillgångar och skulder. Omfattningen av koncernens verksamhet 
innebär för närvarande att nettoexponeringen i utländska valutor är begränsad. Det finns därför ingen 
policy som föreskriver säkring av exponeringen.

Ränterisk i kassaflödet
Ränterisk är risken att värdet på finansiella instrument varierar på grund av förändringar i 
marknadsräntor. Koncernen har för närvarande endast räntebärande finansiella tillgångar i form av 
banktillgodohavanden.  

Kreditrisk
Kreditrisken är att en part i en transaktion med ett finansiellt instrument inte kan fullfölja sitt 
åtagande. QuiaPEG har för närvarande inga sådana instrument.

Likviditetsrisk 
Försiktighet i hanteringen av likviditetsrisk innebär att ha tillräckliga likvida medel. Utifrån 
verksamhetsplanen räcker likviditeten i cirka ett år.

Hantering av kapitalrisk
Koncernens mål avseende kapitalstruktur, definierad som eget kapital, är att trygga koncernens 
förmåga att fortsätta sin verksamhet för att kunna generera avkastning till aktieägarna och nytta 
till andra intressenter samt att kapitalstrukturen är optimal med hänsyn till kostnaden för kapitalet. 
Utdelning till aktieägarna, inlösen av aktier, utfärdande av nya aktier eller försäljning av tillgångar är 
exempel på åtgärder som QuiaPEG kan använda sig av för att justera kapitalstrukturen. 
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Not 4 Nettoomsättning per intäktsslag 

Not 5 Upplysning om revisorns arvode och kostnadsersättning

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisning och bokföringen samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisorer 
att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller 
genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är övriga uppdrag.
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Not 6 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala 
avgifter

Verkställande direktör
Verkställande direktör i moderbolaget har under året erhållit lön som uppgått till totalt 1 412 (720) 
KSEK och 278 (0) KSEK pensionspremier har erlagts. En uppsägningstid om sex månader gäller för 
båda parter och sex månaders avgångsvederlag.
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Styrelse
Arvode till styrelsen är inkluderat i posten “Personalkostnader”. Ytterligare personalkostnader är 
inkluderade i ”Personalkostnader” i resultaträkningen. Moderbolagets styrelseordförande till och 
med årsstämman 18 juni erhöll under 2018 styrelsearvode om 60 (0) KSEK. För övriga ledamöter och 
suppleanter har 120 (120) KSEK utgått. Till det tillkommer arbetsgivaravgifter om 57 KSEK. Styrelsen 
består av sju personer varav ingen är kvinna. 

Not 7 Resultat från andelar i koncernföretag

Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter
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Not 9 Patent och liknande rättigheter

Not 10 Inventarier, verktyg och installationer

Not 11 Andelar i koncernföretag

*Kapitalandel överensstämmer med ägarandel
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Not 12 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Not 13 Övriga fordringar

Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not 15 Aktiekapital
Aktiekapitalet består av enbart till fullo betalda stamaktier med ett nominellt värde om 0,90 kr som 
uppgår till 25 776 770 SEK.
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Not 16 Övriga kortfristiga skulder

Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not 18 Ställda säkerheter, eventualförpliktelser och eventualtillgångar
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB har gått i borgen för två lån hos Almi Företagspartner i Uppsala 
AB om 2 500 000 SEK för dotterföretaget QuiaPEG Pharmaceuticals AB.

Dotterföretaget QuiaPEG Pharmaceuticals AB har en eventualförpliktelse till den amerikanska 
patentbyrån Fish & Richardsson avseende en patentkostnad på 85 500 (207 500) USD. Avtalet ingicks 
2012 avseende utförande av tjänster associerade med patentfrågor.

Not 19 Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut
• En riktad nyemission av 2 058 824 aktier och 2 058 824 teckningsoptioner genomfördes i mitten 

av februari 2019. Emissionen tillförde Bolaget 7 000 KSEK. Teckningsoptionerna gavs ut utan 
vederlag och har en löptid om nio månader. Teckningskursen för teckningsoptionerna uppgår 
till 3,40 kronor. Vid fullt framtida utnyttjande av teckningsoptionerna skulle Bolaget tillföras 
ytterligare 7 000 KSEK. 

• En patentansökan inom området av antikroppsläkemedel har lämnats in till amerikanska 
patentverket USPTO. 

• Ytterligare ett patent har beviljats i USA samt ett patent i Australien.
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