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Sammanfattning av delårsrapport 
 
2021-07-01– 2021-09-30 (första kvartalet) 
• Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till -4,0 Mkr (-3,2 Mkr) 
• Intäkterna för kvartalet uppgick till 0 Tkr (158 Tkr) 
• Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,3 kr (-0,4 kr)* 
 
*Under det tredje kvartalet, räkenskapsåret 2020/2021, genomförde bolaget en sammanläggning av aktier i 
förhållandet 1:100 som minskade antalet aktier från 789 541 300 till 7 895 413. De historiska nyckeltalen per 
aktie har räknats om med hänsyn till den sammanslagning som skedde den 24 januari 2021. 

Med “Eurocine Vaccines” avses Eurocine Vaccines AB med organisationsnummer 556566–4298. Antal aktier i 
Eurocine Vaccines per den 30 september 2021: 14 211 741 aktier. 

 
Väsentliga händelser under perioden 
 
Eurocine Vaccines utökade sin produktportfölj med diagnostiskt test av klamydia genom utvidgat avtal med 
Spixia Biotechnology 
Eurocine Vaccines beslutade att utvärdera ett diagnostiskt test av klamydiaantikroppar i blod som en 
breddning av sin portfölj och utvidgade licensavtalet med Spixia Biotechnology AB till att även omfatta 
diagnostiska tester av klamydia. 
 
Eurocine Vaccines presenterade positiva resultat med Endocine™ och en vaccinkandidat mot COVID-19 
I maj 2021 tecknade Eurocine Vaccines ett utvärderingsavtal med ett innovativt nordamerikanskt bolag om 
utvärdering av Endocine™ tillsammans med deras vaccinkandidat mot COVID-19. I slutet av september 2021 
meddelade Eurocine Vaccines att den första prekliniska studien visat positiva resultat. 
 

Väsentliga händelser efter periodens utgång  
 
Eurocine Vaccines flaggade om ändrad ägarstruktur  
Eurocine Vaccines meddelade i oktober 2021 att Flerie Invest AB förvärvat aktier i Eurocine Vaccines och 
passerat flaggningsgränsen om 10 % av röster och kapital. Flerie Invest AB äger cirka 12,55 % av röster och 
kapital. Vidare meddelade Eurocine Vaccines att Formue Nord Markedsneutral A/S har minskat sitt innehav 
till cirka 3,09 % av röster och kapital. 
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VD Hans Arwidsson   
 
Med 130 miljoner fall av klamydia runt om i världen varje år, indikerar 
WHO att det finns ett stort vaccinbehov. Vi arbetar dedikerat och 
målriktat med att utveckla vår klamydiavaccinkandidat och det är 
glädjande och motiverande att se de framsteg vi gör, vilket har fortsatt 
under kvartalet. Vi har också utökat vår produktportfölj med ett 
diagnosiskt test för just klamydia genom ett utvidgat avtal med Spixia 
Biotechnology. 

Det diagnostiska testet är ett spännande komplement i vår 
produktportfölj. Vi har identifierat ett ökat behov av just denna typ av 
tester för att se om patienter genomgår eller har genomgått klamydia 
och bär på antikroppar, för att i sin tur tidigare förstå om 
klamydiainfektion kan vara orsaken till infertilitet. Med anledning av 
detta har vi utvidgat licensavtalet med Spixia Biotechnology till att 
omfatta även ett diagnostiskt test av klamydia. Vi kan satsa på det tack 
vare att vi i vaccinutvecklingsarbetet tar fram processer och tillverkningsmetod för det protein som är den 
aktiva beståndsdelen i vaccinet. Samma protein kan också användas till det diagnostiska testet. Detta ger 
betydande synergier i form av dokumentation, processutveckling och proteintillverkning och skapar 
möjligheten för fler produkter baserade på samma investering i forskning och utveckling. 

För närvarande är vi mitt uppe i att utveckla den industriella tillverkningsprocessen för det aktiva proteinet i 
klamydiavaccinkandidaten. Det är en viktig investering för när väl tillverkningsprocessen är satt, följer den 
med i hela utvecklingsarbetet och även vidare i kommersialiseringen av produkten. Vi lägger stor vikt här för 
att kunna bygga dokumentationen. Processen är avsedd att förse de planerade studierna med 
studieprodukter inklusive den produkt som kommer att ges till försökspersoner, men också i den 
toxikologiska studie som är en del av dokumentationen som kommer att lämnas in innan vi gör den kliniska 
studien.  

Vi är i full gång med förberedelserna inför kommande år. Den kliniska studien för klamydiavaccinkandidaten 
beräknas påbörjas i slutet av 2022 och vi har redan satt igång arbetet med att utforma studien. 
Förberedelserna omfattar att med kliniskt erfarna personer utforma studien, till exempel vilka grupper av 
försökspersoner som ska inkluderas och vilka immunologiska parametrar som vi ska studera.  

Vi har med andra ord stort fokus på klamydiavaccinkandidaten och parallellt med det fortsätter vi vårt 
intensiva affärsutvecklingsarbete där vi förbereder potentiella partners för vaccinkandidaten.  

Eurocine Vaccines har som mål är att bygga en portfölj av vaccinkandidater som vi utvecklar fram till en fas 
där de är attraktiva för licensiering av ett större vaccinbolag. Arbetet med att identifiera, utvärdera och 
förhandla om ytterligare vaccinkandidater till portföljen pågår kontinuerligt och jag ser fram emot att bygga 
vidare på portföljen och leda Eurocine Vaccines till att bli en attraktiv partner inom vaccinutveckling, både 
för innovatörer och vaccinbolag. 

 

Hans Arwidsson – VD, Eurocine Vaccines AB  



 
4 

Eurocine Vaccines AB  
 
Eurocine Vaccines är ett utvecklingsbolag, som överbryggar klyftan mellan innovation och marknad i det 
högaktiva vaccinområdet. Genom bolagets portföljstrategi får innovativa vaccinkandidater möjlighet att nå 
marknaden snabbare, medan investerare erbjuds riskspridning med en stor framtida hävstång. 
Vaccinkandidaterna licensieras senare till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering.  
 
Bolaget tillhandahåller vaccinadjuvansplattformen Endocine™ för utveckling och förstärkning av vacciner. 
Endocine™ kan också erbjudas till andra företag som själva vill utveckla adjuvanterade vacciner.  
 
 
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 noterad på Spotlight Stock Market, www.spotlightstockmarket.com. Aktien har 
kortnamn EUCI och ISIN-kod SE0001839069. Antalet utestående aktier per den 30 september 2021 var 
14 211 741.  
 
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. Det finns en risk för att den pågående coronaviruspandemin kan få 
effekter på Bolaget och Bolagets verksamhet som ännu inte går att förutse, trots att planeringen av 
verksamheten strävar efter att ta sådana effekter i beaktande. Därför finns en risk för att Bolaget inte kan 
generera fortsatta resultat enligt tidplanen på grund av sådana effekter, vilket skulle kunna komma att 
påverka bolagets finansiella ställning negativt. Under perioden har därutöver 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 juni 2021.  
 
Ägarförteckning och insynshandel 
För Eurocine Vaccines ägarförteckning och insynshandel hänvisas till Spotlight Stock Market 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 för första kvartalet uppgick till 0 Tkr (158 Tkr). De första betydande intäkterna från bolagets 
verksamhet beräknas vara intäkter från samarbeten kring bolagets vaccinkandidater eller 
adjuvansteknologin Endocine™. 
 
Kostnader 
Kvartalets kostnader utgörs till stor del av kostnader för forskning och utveckling av bolagets 
produktkandidater. Kostnaderna för bolagets forskning och utveckling inklusive löner uppgick för det första 
kvartalet till 2,6 Mkr (2,2 Mkr). Kvartalets forskningskostnader utgörs till 73 % (70 %) av kostnader för 
underleverantörer och kontraktsforskare. De ökade kostnaderna jämfört med första kvartalet, föregående 
räkenskapsår, följer planen och är en naturlig följd av de ökade aktiviteterna i det högprioriterade 
klamydiaprojektet. 
 
Resultat 
Resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -4,0 Mkr (-3,2 Mkr).  
 
Finansiering och finansiell ställning 
Likvida medel uppgick per den 30 september 2021 till 25,6 Mkr (28,3 Mkr). Genom tillförd emissionslikvid 
från företrädesemissionen genomförd i det fjärde kvartalet räkenskapsåret 2020/2021 samt förväntad likvid 
från optionsinlösen i mars 2022, är det styrelsens bedömning att den planerade verksamheten är 
finansierad under kommande tolv månader. Bolaget undersöker aktivt möjligheter till bidragsfinansiering av 
vissa delar av verksamheten. 
 
Eget kapital 
Vid periodens utgång uppgick Eurocine Vaccines soliditet till 93 % (93 %).  
 
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 delårsrapport.  

Koncernen och moderbolagets redovisningsprinciper är oförändrade jämfört med det som beskrivs i 
årsredovisningen för 2019/2020. 

Inga nya eller omarbetade IFRS (International Financial Reporting Standards) har trätt i kraft som förväntas 
ha någon betydande påverkan på koncernen. 
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Koncernens resultaträkningar 
 

 
 

Kvartal 1  
2021/2022 

Kvartal 1 
2020/2021 

Räkenskapsår 
2020/2021 

Tkr 

 2021-07-01 2020-07-01 2020-07-01 

 -2021-09-30 -2020-09-30 -2021-06-30 

     
Nettoomsättning  0 0 0 

Övriga intäkter  0 158 459 

Summa intäkter  0 158 459 

     
Rörelsens kostnader     

Övriga externa 
kostnader  -2 881 -2 190 -13 100 

Personalkostnader  -1 103 -1 194 -5 607 

Rörelseresultat  -3 984 -3 226 -18 248 

     
       

Finansiella intäkter 
och kostnader  0 -2 -6 

Resultat efter 
finansiella poster  -3 984 -3 228 -18 254 

      
Periodens resultat  -3 984 -3 228 -18 254 

     
Resultat per aktie, 
kronor   -0,280 -0,409 -2,313 

Resultat per aktie 
efter utspädning, 
kronor   -0,280 -0,409 -2,313 

Antal aktier vid slutet 
av perioden  14 211 741 789 541 214 7 895 413 

Genomsnittligt antal 
utestående aktier  11 997 593 789 541 214 7 895 413 

      

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. 

Under det tredje kvartalet, räkenskapsåret 2020/2021, genomförde bolaget en sammanläggning av aktier i 
förhållandet 1:100 som minskade antalet aktier från 789 541 300 till 7 895 413. De historiska nyckeltalen per 
aktie i tabellen ovan har räknats om med hänsyn till den sammanslagning som skedde den 24 januari 2021. 
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Koncernens förändring i eget kapital 
 

Tkr 
Aktiekapital 

Ej registrerat 
aktiekapital 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital 
Ansamlad 

förlust 
Summa eget 

kapital 

Ingående balans per 1 juli 2020 1 974 0 262 552 -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 0 262 554 -237 640 26 878 

      
Ingående balans per 1 juli 2021 1 974 1 579 281 023 -252 666 31 910 

Nyemission 1 579 -1 579   0 

Emissionskostnader   -22  -22 

Summa totalresultat för perioden    -3 984 -3 984 

Utgående balans per 30 september 
2021 3 553 0 281 002 -256 649 27 906 
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Koncernens balansräkningar 
 

 

Tkr  2021-09-30 2020-06-30 

    
Tillgångar    

    
    
Omsättningstillgångar    

Kundfordringar och andra 
fordringar  4 495 21 901 

Likvida medel  25 649 13 861 

Summa omsättningstillgångar  30 144 35 762 

Summa tillgångar  30 144 35 762 

    
Eget kapital och skulder    

Eget kapital    

Aktiekapital  3 553 1 974 

Ej registrerat aktiekapital  0 1 579 

Övrigt tillskjutet kapital  281 002 281 023 

Ansamlad förlust  -256 649 -252 666 

Summa eget kapital  27 906 31 910 

 
 

   

Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder och andra 
skulder  2 238 3 852 

Summa kortfristiga skulder  2 238 3 852 

Summa eget kapital och skulder  30 144 35 762 
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Koncernens kassaflödesanalys 
 

 
Kvartal 1 

2021/2022 
Kvartal 1 

2020/2021 
Räkenskapsår 

2020/2021 

 2021-07-01 2020-07-01 2020-07-01 

Tkr -2021-09-30 -2020-09-30 -2021-06-30 

    
Den löpande verksamheten    

Rörelseresultat -3 984 -3 226 -18 248 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 0 0 0 

Erhållen ränta 0 0 0 

Erlagd ränta 0 -2 -6 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  -3 984  -3 228 -18 254 

förändringar av rörelsekapitalet    

    
Förändring av kortfristiga fordringar 17 406 -143 -21 389 

Förändring av kortfristiga skulder -1 612 -230 1 520 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 11 810 -3 601 -38 123 

    
    
Finansieringsverksamhet    

Nyemission   25 265 

Emissionsutgifter -22 -8 -5 215 

Kassaflöde från finansieringsverksamhet -22 -8 20 050 

    
Periodens kassaflöde 11 788 -3 609 -18 073 

Likvida medel vid periodens ingång 13 861 31 934 31 934 

Likvida medel vid periodens utgång 25 649 28 325 13 861 
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Koncernens nyckeltal 
 

  
Kvartal 1  

2021/2022 
Kvartal 1 

2020/2021 
Räkenskapså
r 2020/2021 

  2021-07-01 2020-07-01 2020-07-01 

  -2021-09-30 -2020-09-30 -2021-06-30 

     
NYCKELTAL      

Rörelsemarginal, %  Na Na Na 

Vinstmarginal, %  Na Na Na 

Soliditet, %  93% 93% 89 

Skuldsättningsgrad, %  Na Na Na 

Investeringar  0 0 0 

Antal anställda vid periodens slut  4 3 4 

     
Data per aktie*      

Resultat per aktie, före 
utspädning, kr  -0,280 -0,409 -2,313 

Resultat per aktie, efter 
utspädning, kr  -0,280 -0,409 -2,313 

Eget kapital per aktie, före 
utspädning, kr   1,964 3,404 4,042 

Eget kapital per aktie, efter 
utspädning, kr   1,964 3,404 4,042 

Antal aktier vid periodens slut  14 211 741 789 541 214 7 895 413 

Genomsnittligt antal aktier, före 
utspädning  11 997 593 789 541 214 7 895 413 

Genomsnittligt antal aktier, efter 
utspädning  11 997 593 789 541 214  7 895 413 

     
UTDELNING  0 0 0 

      
*Under tredje kvartalet, räkenskapsåret 2020/2021, genomförde bolaget en sammanläggning av aktier i 
förhållandet 1:100 som minskade antalet aktier från 789 541 300 till 7 895 413. De historiska nyckeltalen per 
aktie i tabellen ovan har räknats om med hänsyn till den sammanslagning som skedde den 24 januari 2021. 
 

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  
2021/2022 

Kvartal 1  
2020/2021 

Räkenskapsår 
2020/2021 

Tkr 

 2021-07-01 2020-07-01 2020-07-01 

 -2022-09-30 -2020-09-30 -2021-06-30 

     
Nettoomsättning  0 0 0 

Övriga intäkter  0 158 459 

Summa intäkter  0 158 459 

     
Rörelsens 
kostnader     

Övriga externa 
kostnader  -2 881 -2 190 -13 099 

Personalkostnader  -1 103 -1 194 -5 607 

Rörelseresultat  -3 984 -3 226 -18 247 

     
Resultat från 
finansiella poster     

Finansiella intäkter 
och kostnader  0 -2 -6 

Resultat efter 
finansiella poster  -3 984 -3 228 -18 253 

      

Periodens resultat  -3 984 -3 228 -18 253 
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Moderbolagets balansräkningar 
 

 

Tkr  2021-09-30 2021-06-30 

    
Tillgångar    

    
Finansiella tillgångar    

Aktier i dotterbolag  100 100 

Summa anläggningstillgångar  100 100 

    
Omsättningstillgångar    

Övriga kortfristiga fordringar  197 21 746 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
 

4 310 167 

Summa kortfristiga fordringar  4 507 21 913 

    

Kassa och Bank  25 550 13 762 

Summa omsättningstillgångar  30 057 35 675 

    

Summa tillgångar  30 157 35 775 

    
Eget kapital och skulder    

Eget kapital    

Aktiekapital  3 553 1 974 

Ej registrerat aktiekapital  0 1 579 

Reservfond  8 907 8 907 

Summa bundet eget kapital  12 460 12 460 

    
Fritt eget kapital    

Överkursfond  271 876 271 897 

Ansamlad förlust  -252 434 -234 181 

Periodens förlust  -3 984 -18 253 

Summa fritt eget kapital   15 458 19 463 

    

Summa eget kapital  27 918 31 923 

    

Leverantörsskulder och andra skulder  2 239 3 852 

Summa kortfristiga skulder  2 239 3 852 

    
Summa eget kapital och skulder  30 157 35 775 
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Nästa redovisningstillfälle 
 

Delårsrapport för perioden 1 juli till 31 december 2021 publiceras den 16 februari 2022.  

Årsstämman äger rum den 21 december 2021. 

 

Solna 17 november 2021  

 

Eurocine Vaccines AB (publ) 

 

 

Pierre A Morgon Emanuele Montomoli 
Styrelseordförande Styrelseledamot 

 

 

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

 

 

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

Eurocine Vaccines AB (publ) 
Nanna Svartz väg 4 
171 65 Solna 
 
Telefon: +46 70 634 0171 
Investor relations kontakt: hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com  
Hemsida: www.eurocine-vaccines.com 
Orgnr: 556566-4298 

  

mailto:hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com
http://www.eurocine-vaccines.com/
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