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Sammanfattning av delårsrapport 
 
 2020-07-01 – 2020-09-30 (första kvartalet) 
• Resultatet efter skatt under första kvartalet uppgick till -3,2 Mkr (-1,8 Mkr) 
• Intäkterna under första kvartalet uppgick till 158 Tkr (0,0 Mkr) 
• Resultat per aktie för första kvartalet -0,004 kr (-0,009 kr) 
 
Med “Eurocine Vaccines” avses Eurocine Vaccines AB med organisationsnummer 556566-4298. Antal aktier i Eurocine 
Vaccines per den 30 september 2020: 789 541 214 aktier. 
 
 
Väsentliga händelser under perioden 
 
Eurocine Vaccines har påbörjat ett vaccinprojekt med forskare vid Örebro universitet som beviljats 
finansiering av KK-stiftelsen 
Eurocine Vaccines har påbörjat ett projekt som omfattar studier på bland annat TBE, andra flavivirus och HIV samt 
tester i kombinationer med ämnen som förstärker effekten av vacciner, så kallade adjuvans. Projektet leds av Magnus 
Johansson, professor i biomedicin och har beviljats drygt 14 miljoner kronor av KK-stiftelsens program Synergi. 

Eurocine Vaccines har ingått avtal med med Spixia Biotechnology om utveckling och kommersialisering av 
klamydiavaccin 
Avtalet följer de villkor som kommunicerades i maj 2020, vilket ger Eurocine Vaccines exklusiv rätt att utveckla, 
tillverka och kommersialisera vaccinkandidater mot klamydia baserat på vaccinantigen som Spixia Biotechnology 
har tagit fram. 
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VD Hans Arwidsson   
 
Jag vill inledningsvis tacka alla aktieägare och investerare för det gånga 
kvartalet. Trots en världsomspännande pandemi har Eurocine 
Vaccines under det första kvartalet 2020 bibehållit en hög 
leveransnivå och tagit viktiga steg för ökat värdeskapande. Bland annat 
genom att vi i augusti undertecknande ett avtal med Spixia 
Biotechnology som möjliggör utveckling och kommersialisering av vår 
vaccinkandidat mot klamydia. Avtalet befäster vår starka tilltro till 
produktkandidaten och har lett till en intensifiering av vårt arbete med 
projektet.  

Covid-19 har av naturliga skäl skapat en enorm efterfrågan på expertis 
inom vaccinområdet, och trots utmaningarna det skulle kunna 
innebära för oss har bolagets verksamhet inte påverkats i någon större 
utsträckning.  

Vid Testa Center i Uppsala pågår anpassning till industriell tillverkning av den aktiva vaccinkomponenten, 
med fokus på utveckling av processerna inför överföringen till en utvald kontraktsutvecklare. Processen 
med att välja rätt kontraktutvecklare har varit framgångsrik. Under det senaste året har vi utvärderat 
flera olika kontraktsutvecklare och är mitt uppe i slutförhandlingar med två kandidater. Valet beräknas 
vara klart till årsskiftet. Tillsammans med den utvalda kontraktsutvecklaren kommer Eurocine Vaccines 
planera för att skala upp tillverkningen av studieprodukter inför toxikologisk respektive klinisk studie, 
vilket ytterligare stärker bolagets marknadsposition. I november påbörjar vi ytterligare en preklinisk 
studie, vars resultat kommer att ge oss mer kunskap om doser och vaccineringsscheman. Resultaten 
kommer att bli tillgängliga under första kvartalet 2021. 

Parallellt med allt detta har vi löpande internationella kontakter med vaccinexperter världen över. Vi 
deltar aktivt i partneringträffar och har under hösten deltagit i fyra virtuella parteringkonferenser, av 
vilka de mest betydande var Biologics World Nordic och Annual Vaccine World Asia Congress. Efter det 
första kvartalets slut är ytterligare tre träffar inbokade för 2020 och fler planerade till våren 2021. Att 
öka våra kontaktytor mot världen är centralt för bolaget när vi fortsätter att bearbeta marknaden och 
potentiella partners för att vidga vår portfölj med fler lovande produktkandidater. Eurocine Vaccines 
målsättning är att skapa en utvecklingsportfölj med ett kontinuerligt flöde av vaccinkandidater i olika 
faser, som besitter stor marknadspotential och fyller viktiga hälsobehov. Vi har intensifierat 
uppbyggandet av portföljen under hösten och tagit initiativ till flera tidiga diskussioner om lovande 
vacciner. 

Avslutningsvis skulle jag vilja tacka alla kollegor för deras värdefulla insatser med att utveckla vår 
projektportfölj under det första kvartalet. Jag ser med stor tillförsikt fram emot den spännande tid som 
ligger framför oss, samt att få leda arbetet med att utveckla bolagets portfölj och realisera Eurocine 
Vaccines underliggande värden.  

 
Hans Arwidsson – VD, Eurocine Vaccines AB   
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Eurocine Vaccines AB  
Eurocine Vaccines utvecklar vacciner som fyller betydande medicinska behov. Bolaget fokuserar på injicerade 
vacciner för humant bruk och veterinära vacciner, där både injicerade och nasala vacciner inkluderas. Vaccinerna 
utvecklas baserat på Bolagets omfattande kunskap och erfarenhet inom vaccinområdet samt teknologiplattformen 
Endocine™, som har dokumenterat god säkerhet i människa.  
 
Teknologiplattformen, Endocine™ har visat sig: 
• Vara säker för användning vid nasal vaccinering i människa och är påvisad säker i fem kliniska studier med över 400 

personer. 
• Fungera prekliniskt både som injicerat och nasalt adjuvans och förstärka effekten av vacciner. 
• Spara vaccinantigen genom att uppnå en immunologisk effekt med en lägre mängd antigen. 
• Vara kompatibel med vaccinantigen från flera olika patogener (till exempel virus, vissa bakterier etc.). 
• Vara kompatibel med olika typer av vaccinantigen, till exempel med olika struktur, storlek eller kemi. 
 
Affärsmodell  
Eurocine Vaccines affärsstrategi är att driva vaccinprojekt in i klinisk utveckling i syfte att säkra proof-of-concept, 
det vill säga stöd för klinisk relevans. Bolagets ambition är att vid lämplig tidpunkt i utvecklingen av respektive 
vaccinkandidat ingå kommersiella avtal med ett eller flera större läkemedelsbolag. 
 
Eurocine Vaccines aktie 
Eurocine Vaccines aktie är listad på Spotlight Stock Market, www.spotlightstockmarket.com. Aktien har kortnamn 
EUCI och ISIN-kod SE0001839069. Antalet utestående aktier per 2020-09-30 var 789 541 214 stycken.  
 
Verksamhetsrelaterade risker och osäkerhetsfaktorer 
De risker och osäkerhetsfaktorer som Eurocine Vaccines verksamhet exponeras för är sammanfattningsvis relaterade 
till bland annat läkemedelsutveckling, konkurrens, teknologiutveckling, patent, myndighetskrav, kapitalbehov, 
valutor och räntor. Under innevarande period har inga väsentliga förändringar avseende risk- eller 
osäkerhetsfaktorer inträffat. För en utförligare beskrivning av väsentliga riskfaktorer i Eurocine Vaccines verksamhet, 
se bolagets prospekt som publicerades i januari 2020. 
 
Ägarförteckning och insynshandel 
För Eurocine Vaccines ägarförteckning och insynshandel hänvisas till Spotlight via följande länk: 
https://www.spotlightstockmarket.com/sv/bolag/irabout?InstrumentId=XSAT01000486 

 

 

  

https://www.spotlightstockmarket.com/sv/bolag/irabout?InstrumentId=XSAT01000486
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Kommentar till den finansiella utvecklingen  
 
Intäkter 
Intäkterna under kvartalet har uppgått till 0,2 Mkr (0,0 Mkr) och utgörs av bidrag från Vinnova. De första betydande 
intäkterna från bolagets verksamhet beräknas vara intäkter från samarbeten kring bolagets vaccinkandidater och 
adjuvansteknologin Endocine™. 
 
Kostnader 
Kvartalets kostnader präglas som tidigare år av kostnader för forskning och utveckling av bolagets 
produktkandidater. Kostnaderna för bolagets forskning och utveckling inklusive löner uppgick för perioden till cirka 
2,2 Mkr (1,1 Mkr). Periodens utvecklingskostnader utgörs till 70 % (39 %) av kostnader för underleverantörer och 
kontraktsforskare. De ökade kostnaderna jämfört med föregående räkenskapsår är en naturlig följd av de ökade 
aktiviteterna i klamydiaprojektet.  
 
Rörelseresultat 
Periodens resultat efter finansiella poster uppgick till -3,2 Mkr (-1,8 Mkr).  
 
Finansiering och finansiell ställning 
Likvida medel uppgick per den 30 september 2020 till 28,3 Mkr (2,6 Mkr).  
En företrädesemission av units samt den påföljande optionsinlösen har under första halvåret 2020 inbringat kapital 
som finansierar driften av befintlig verksamhet och drift under minst 12 månader. Planerna för 2021 innebär ökade 
kostnader, bland annat för utvecklingen av klamydiavaccinet men bolaget förbinder sig till nya kostnader för 
utvecklingsaktiviteter endast om finansiering för detta har säkerställts. 
 
Eget kapital 
Vid periodens utgång uppgick koncernens soliditet till 93 % (54 %). 
 
Redovisnings och värderingsprinciper 
Denna delårsrapport är upprättad i överensstämmelse med IAS 34, Interim Financial Reporting. 

För moderbolaget har Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridisk person 
tillämpats vid upprättandet av denna bokslutskommuniké.  

Koncernen och moderföretagets redovisningsprinciper är oförändrade med det som beskrivs i årsredovisningen 
för 2018/2019. 

Inga andra nya eller omarbetade IFRS har trätt i kraft som förväntas ha någon betydande påverkan på koncernen. 
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Koncernens resultaträkningar 
 

 Kvartal 1  
2020/2021 

 Kvartal 1  
2019/2020 

 Räkenskapsår  
2019/2020 

Tkr 

20-07-01  19-07-01  19-07-01 

-20-09-30  -19-09-30  -20-06-30 

      
Nettoomsättning 0  0  0 

Övriga intäkter 158  0  0 

Summa intäkter 158  0  0 

      
Rörelsens kostnader      

Övriga externa kostnader -2 190  -935  -4 280 

Personalkostnader -1 194  -904  -4 627 

Rörelseresultat -3 226  -1 839  -8 907 

      
      

Finansiella intäkter och 
kostnader -2  -12  -312 

Resultat efter finansiella 
poster -3 228  -1 851  -9 219 

       
Periodens resultat -3 228  -1 851  -9 219 

      
Resultat per aktie, kronor  -0,004  -0,009  -0,03 

Resultat per aktie efter 
utspädning, kronor  -0,004  -0,009  -0,03 

Antal aktier vid slutet av 
perioden 789 541 214   212 314 953  789 541 214 

Genomsnittligt antal 
utestående aktier 789 541 214  212 314 953  328 210 041 

       

Övrigt totalresultat för koncernen överensstämmer med periodens resultat. 

Periodens resultat samt resultat per aktie är i sin helhet hänförlig till moderföretagets ägare då koncernen saknar 
minoritetsintressen. 
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Koncernens förändring i eget kapital 
 

Tkr 
Aktiekapital 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital 
Ansamlad 

förlust 
Summa eget 

kapital 

Ingående balans per 1 juli 2019 531 228 050 -225 193 3 388 

Nyemission       0 

Emissionskostnader       0 

Summa totalresultat för perioden     -1 851 -1 851 

Utgående balans per 30 september 
2019 531 228 050 -225 193 3 388 

     
Ingående balans per 1 juli 2020 1 974 262 552 -234 412 30 114 

Nyemission       0 

Emissionskostnader   -8   -8 

Summa totalresultat för perioden     -3 228 -3 228 

Utgående balans per 30 september 
2020 1 974 262 544 -237 640 26 878 
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Koncernens balansräkningar 
 

 Tkr 2020-09-30 2020-06-30 

   
Tillgångar   

   
   
Omsättningstillgångar   

Kundfordringar och andra fordringar 655 512 

Likvida medel 28 325 31 934 

Summa omsättningstillgångar 28 980 32 446 

Summa tillgångar 28 980 32 446 

   
Eget kapital och skulder   

Eget kapital   

Aktiekapital 1 974 1 974 

Övrigt tillskjutet kapital 262 544 262 552 

Ansamlad förlust -237 640 -234 412 

Summa eget kapital 26 878 30 114 

 
 

  

Kortfristiga skulder   

Leverantörsskulder och andra skulder 
2 102 2 332 

Summa skulder 
2 102 2 332 

Summa eget kapital och skulder 
28 980 32 446 
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Koncernens kassaflödesanalys 
 

 
Kvartal 1 

2020/2021 
Kvartal 1 

2019/2020 
Räkenskapsår 

2019/2020 

 20-07-01 19-07-01 19-07-01 

Tkr -20-09-30 -19-09-30 -20-06-30 

    
Den löpande verksamheten    

Rörelseresultat -3 226 -1 839 -8 907 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 0 0 0 

Erhållen ränta 0 0 0 

Erlagd ränta -2 -12 -312 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
-3 228 -1 851 -9 219 

förändringar av rörelsekapitalet    

    
Förändring av kortfristiga fordringar -143 214 -54 

Förändring av kortfristiga skulder -230 -713 310 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 601 -2 350 -8 963 

    
    
Finansieringsverksamhet    

Nyemission   41 374 

Emissionsutgifter 
-8  -5 429 

Kassaflöde från finansieringsverksamhet -8 0 35 945 

    
Årets kassaflöde -3 609 -2 350 26 982 

Likvida medel vid periodens början 31 934 4 952 4 952 

Likvida medel vid periodens slut 28 325 2 602 31 934 
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Koncernens nyckeltal 
 

 
Kvartal 1 

2020/2021 
Kvartal 1 

2019/2020 
Räkenskapsår 

2019/2020 

 20-07-01 19-07-01 19-07-01 

 -20-09-30 -19-09-30 -20-06-30 

    
NYCKELTAL     

Rörelsemarginal, % -3 226 -1 839 0 

Vinstmarginal, % Na Na Na 

Soliditet, % 93% 54% 93% 

Skuldsättningsgrad, % Na Na Na 

Investeringar 0 0 0 

Antal anställda vid periodens slut 3 3 3 

    
Data per aktie     

Resultat per aktie, före utspädning, kr -0,004 -0,009 -0,03 

Resultat per aktie, efter utspädning, kr -0,004 -0,009 -0,03 

Eget kapital per aktie, före utspädning, kr  0,034 0,007 0,038 

Eget kapital per aktie, efter utspädning, kr  0,034 0,007 0,038 

Antal aktier vid periodens slut 789 541 214 212 314 953 789 541 214 

Genomsnittligt antal aktier, före utspädning 789 541 214 212 314 953 328 210 041 

Genomsnittligt antal aktier, efter utspädning 789 541 214 212 314 953 328 210 041 

    
UTDELNING 0 0 0 

     
 

DEFINITIONER 
Rörelsemarginal, %, = Rörelseresultat i procent av årets fakturering. 
Vinstmarginal, %, = Resultat efter finansnetto i procent av årets fakturering. 
Soliditet, %, = Eget kapital i procent av balansomslutning. 
Skuldsättningsgrad, %, = Räntebärande skulder dividerat med eget kapital. 
Resultat per aktie, SEK, = Nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. 
Eget kapital per aktie, SEK = Eget kapital dividerat med antal aktier på balansdagen. 
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Moderbolagets resultaträkningar 
 

 Kvartal 1 2020/2021 Kvartal 1 2019/2020 Räkenskapsår 2019/2020 

Tkr 

20-07-01 19-07-01 19-07-01 

-20-09-30 -19-09-30 -20-06-30 

    
Nettoomsättning - - - 

Övriga intäkter 158   - 

Summa intäkter 158 0 0 

    
Rörelsens kostnader    

Övriga externa kostnader -2 190 -935 -4 280 

Personalkostnader -1 194 -904 -4 627 

Rörelseresultat -3 226 -1 839 -8 907 

    
Resultat från finansiella poster    

Finansiella intäkter och 
kostnader -2 -1 -300 

Resultat efter finansiella 
poster -3 228 -1 840 -9 207 

     

Periodens resultat -3 228 -1 840 -9 207 
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Moderbolagets balansräkningar 
 

 

Tkr 2020-09-30 2020-06-30 

   
Tillgångar   
   
Finansiella tillgångar   

Aktier i dotterbolag 100 100 

Summa anläggningstillgångar 100 100 

   
Omsättningstillgångar   

Kortfristiga fordringar 492 418 

Förutbetalda kostnader  175 106 

Summa kortfristiga fordringar 667 524 

   

Kassa och Bank 28 225 31 834 

Summa omsättningstillgångar 28 892 32 358 

   

Summa tillgångar 28 992 32 458 

   
Eget kapital och skulder   

Eget kapital   

Aktiekapital 1 974 1 974 

Fond för utvecklingsutgifter   

Reservfond 8 907 8 907 

Summa bundet eget kapital 
10 881 10 881 

   
Fritt eget kapital 

  

Överkursfond 253 419 253 426 

Ansamlad förlust -234 182 -224 974 

Periodens förlust -3 228 -9 207 

Summa fritt eget kapital  16 009 19 245 
   

Summa eget kapital 26 890 30 126 

   

Leverantörsskulder och andra skulder 2 102 2 332 

Summa kortfristiga skulder 2 102 2 332 
   
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 28 992 32 458 
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Nästa redovisningstillfälle 
 

Delårsrapport för perioden 1 juli till 31 december 2020 publiceras den 19 februari 2021. 

Årsstämman äger rum den 15 december 2020. 

 

Solna 2020-11-25  

 

Eurocine Vaccines AB (Publ) 

 

 

Pierre A Morgon Emanuele Montomoli 
Styrelseordförande Styrelseledamot 

 

 

Hans Arwidsson  Jan Sandström  Pär Thuresson 
Styrelseledamot  Styrelseledamot  Styrelseledamot  
och Verkställande Direktör 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Hans Arwidsson, Verkställande direktör 
 

Eurocine Vaccines AB (publ) 
Fogdevreten 2 
171 65 Solna 
Telefon +46 70 634 0171 
Investor relations kontakt: hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com  
  

mailto:hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com
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