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Sammanfattning av bokslutskommuniké för Gabather AB 

 

Fjärde kvartalet (2017-10-01 – 2017-12-31) 

• Rörelsens intäkter uppgick till 472 (476) KSEK. 

• Resultat efter finansiella poster -3 248 (-2 238) KSEK.  

• Resultat per aktie -0,16 (-0,15) SEK. 

• Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 032 (-1 854). 

• Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 246 (-363). 

 

Helåret (2017-01-01 – 2017-12-31) 

• Rörelsens intäkter uppgick till 3 011 (476) KSEK. 

• Resultat efter finansiella poster -9 938 (-7 894) KSEK.  

• Resultat per aktie -0,48 (-0,54) SEK. 

• Likviditeten uppgick per 2017-12-31 till 36 745 (27 938) KSEK. 

• Kassaflöde från den löpande verksamheten -9 675 (-7 086) KSEK. 

• Kassaflöde från investeringsverksamheten -4 029 (-3 351) KSEK. 

• Soliditet 95,0 (95,5) %. 

 

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 

• Bolaget har slutfört en emission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Totalt 

tecknades emissionen till 80 procent varav, 64,5 procent tecknades med stöd av uniträtter, 

14,1 procent utan stöd av uniträtter och 1,4 procent av emissionsgaranter. Genom 

emissionen tillfördes Gabather 26,5 MSEK före emissionskostnader. 

• Bolaget har erhållit ett patentbrev ifrån det Indiska patentverket för bolagets patentfamilj, 

L1001C TRIAZOLODERIVAT, i vilken substansen GT-002 finns beskriven. Patentet är giltigt 

till 2029.  
 

• Bolagets tillverkning av substansen GT-002 enligt GMP standard (Good Manufacturing 

Practice) är nu klar. Substansen ska formuleras och GMP-certifieras för att sedan användas 

i bolagets kliniska program 2018.  

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

• Bolagets styrelse har kallat till bolagsstämma den 7 mars. Styrelsen föreslår att 

bolagsstämman beslutar att genomföra en sammanläggning av aktier på så sätt att fyra 

befintliga aktier ersätts av en ny aktie. Syftet med sammanläggningen är att uppnå ett för 

bolaget ändamålsenligt antal aktier.  
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VD Bert Junno summerar utvecklingen  

Under det fjärde kvartalet 2017 tog bolaget viktiga steg i utvecklingen av huvudprojektet, GT-002. 

Bolaget inledde de sista delarna av toxikologiprogrammet vid årsskiftet, vilket innebär att 

inledningen av klinisk fas 1 förväntas kunna ske efter halvårsskiftet 2018. Under 2019 planeras den 

första studien med schizofrenipatienter kunna starta. En ny patentansökan skickades in i 

december för att täcka ny kunskap kring formuleringen av GT-002.  

 

Bolagets forskarteam har av bolagets patenterade substanser valt ut sex stycken nya lovande 

kandidater vars effekter kommer att undersökas både in vitro och in vivo under 2018. För att 

utvecklingen av dessa ska bli så effektiv som möjligt så kommer det mesta av detta arbete att ske i 

egen regi. 

 

Gabather genomförde i december en nyemission som tillförde bolaget 26,5 miljoner kronor före 

omkostnader. Detta utgör tillräcklig finansiering för det första steget i den kliniska utvecklingen 

och ett utökat forskningsprogram. GLP-studierna som genomförs under våren 2018 är finansierade 

sedan tidigare. Tyvärr blev dessa försenade på grund av problem med formuleringen av GT-002, 

och bolaget behövde fokusera på att finna en ny effektiv formulering. Nu har bolaget funnit en för 

fler arter effektiv formuleringsteknologi vilken även är användbar för de inledande kliniska 

studierna. 

 

För att bredda ägarbilden med institutionella och internationella ägare har bolaget som 

målsättning att ansöka om ett listbyte till First North/Nasdaq under våren 2018. För att uppfylla de 

fasta kraven kring en sådan listning planerar bolaget att innan dess genomföra en omvänd split (4-

1). Anledningen är det krav om ett aktiepris på minst 0,5 Euro per aktie som finns vid listning på 

First North/Nasdaq. 

 

Bert Junno 

VD 
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Gabather AB 

Gabather grundades år 2014, med 10 års forskning på Lunds universitet bakom sig, för att utveckla 

nya läkemedelskandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. 

Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och forskarna Olov Sterner och Mogens Nielsen i 

syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare från 

Lunds och Köpenhamns universitet. Professor Sterner har arbetat inom medicinsk kemi i 40 år och 

professor Nielsen har arbetat inom neurovetenskap i 45 år. Båda är högt aktade inom sina 

områden. 

Affärsmodell 

Gabather inriktar sig på utveckling av nya läkemedel för behandling av sjukdomar i centrala 

nervsystemet.  Det finns ett stort behov av utveckling inom bolagets fokusområden och 

efterfrågan på bättre behandlingar, med färre och mindre biverkningar, är stor hos patienter. 

Tillsammans representerar Gabathers fokusområden en adresserbar marknad om totalt 58 

miljarder dollar. 

Bolaget valde under 2015 produktkandidaten GT-002 för behandling av schizofreni för vidare 

produktutveckling. Prioritet ges idag till att ta GT-002 till klinisk utveckling. Marknaden för 

antipsykotiska läkemedel omsatte 12 miljarder dollar år 2015.  

Gabathers mål är att driva utvecklingsprogrammet av GT-002 fram till att effektdata föreligger i 

tidiga kliniska försök, för att därefter knyta en stark utvecklingspartner till projektet för klinisk 

utveckling och kommersialisering av produktkandidaten.  

Gabathers strategi är att bolagets forsknings- och utvecklingsprogram skall kunna bidra till en 

portfölj av utvecklingsprojekt riktade mot ett flertal sjukdomar inom det centrala nervsystemet. I 

denna utveckling har bolaget tagit fram läkemedelskandidaten GT-002 som nu närmar sig klinisk 

fas inom indikationen schizofreni. Bolagets partners inom klinisk utveckling är internationella och 

delvis samlade i ett Eurostars program sponsrat i Sverige av Vinnova. Gabather har också etablerat 

ett eget forskningslaboratorium baserat i AstraZenecas tidigare lokaler i Södertälje. Målsättningen 

med forskningsaktiviteterna är att identifiera nya läkemedelskandidater samt att bredda 

indikationsområdet för GT-002.  
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Produktutveckling av substanser med verkan på GABAA receptorn 

GABA är en förkortning av engelskans gamma-aminobutyric acid, alltså gamma-aminosmörsyra, 

som är den viktigaste hämmande signalsubstansen i hjärnan. GABA har bland annat betydelse för 

inlärning, minne, sömnreglering, smärta, ångest, epilepsi, olika muskelfunktioner och beroende. 

Den vanligaste receptorn för GABA kallas GABAA-receptorn. Tester har visat att bolagets små 

molekyler kan påverka GABAA-receptorn, och nya verkningsmekanismer för effekter på centrala 

nervsystemet via GABAA-receptorn har studerats. Ett flertal av bolagets substanser har testats i 

bland annat olika modeller för psykos och ångest och visat sig ha lovande effekter, samtidigt som 

ingen av substanserna gav sedativa biverkningar. GT-002 visar liknande effekter som det flitigt 

använda läkemedlet Clozapine i en psykosmodell i djur.  

 

Resultat och finansiell ställning 

Rörelsens intäkter under det fjärde kvartalet uppgick till 472 KSEK (476). Intäkterna under 

perioden utgjordes av Gabathers del av stödet från Eurostarsprojektet GASH02 som avser vår 

kandidat GT-002. Nettobidraget förväntas att bli ca 10 MSEK varav ca 3,5 MSEK intäktsförts i 

bolagets resultaträkning. Inga ytterligare intäkter från projektet förväntas gå via bolagets 

resultaträkning. 

  

Rörelsens kostnader under det fjärde kvartalet uppgick till ca 3,7 MSEK (2,7). Finansiering genom 

Eurostarsprojektet GASH02 innebär att de delar av externa utvecklingskostnader som motsvaras 

av stöd inte bokförs som aktiverade utvecklingskostnader utan tas som kostnad i 

resultaträkningen. 

 

Resultat efter finansiella poster under det fjärde kvartalet uppgick till -3,2 MSEK (-2,2) medan 

resultat per aktie uppgick till -0,16 SEK (-0,15). 

 

Per den 31 december 2017 uppgick koncernens likvida medel till 36,7 MSEK (27,9). Kassaflödet 

från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten under det fjärde kvartalet uppgick 

till -2,3 MSEK (-2,2). Eget kapital uppgick till 45,8 MSEK (33,2) vid periodens slut vilket ger en 

soliditet på 95,0 procent (95,5). 

 

Investeringar  
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Investeringar i immateriella anläggningstillgångar under det fjärde kvartalet uppgick till 1,2 MSEK 

(0,4). De omfattar främst externa utvecklingskostnader för läkemedelskandidaten GT-002 

hänförliga till förberedelser för den kliniska utvecklingen. Finansiering genom Eurostarsprojektet 

GASH02 innebär att de delar av externa utvecklingskostnader som motsvaras av stöd inte bokförs 

som aktiverade utvecklingskostnader utan tas som kostnad i resultaträkningen. 

 

Organisation 

Per den 31 december 2017 hade Gabather sex (6) anställda. 

 

Aktien 

Gabather AB listades på Aktietorget i november 2014.  

 

Aktiekapitalets utveckling 

År Händelse Förändring Totalt antal Förändring Totalt  Kvot- 

  

antal aktier aktier aktiekapital aktiekapital Värde 

2014 Nybildning 500 500 50 000 50 000 100,00 

2014 Nyemission 4 500 5 000 450 000 500 000 100,00 

2014 Split 4 495 000 4 500 000 0 500 000 0,11 

2014 Nyemission 2 400 000 6 900 000 277 778 777 778 0,11 

2014 Nyemission 2 500 000 9 400 000 266 667 1 044 444 0,11 

2015 Optionslösen 201 023 9 601 023 22 336 1 066 780 0,11 

2015 Optionslösen 2 178 338 11 779 361 242 013 1 308 818 0,11 

2016 Nyemission 2 944 840 14 724 201 327 204 1 636 022 0,11 

2017 Nyemission 5 888 890 20 613 091 654 321 2 290 343 0,11 

 

 

 

Optioner till nyckelpersoner 

 

Vid årsstämman 2017 beslutades enligt styrelsens förslag om ett personaloptionsprogram 

2017/2019 för verkställande direktören och fem nyckelpersoner i bolaget. 

Personaloptionsprogrammet ska omfatta maximalt 315 000 personaloptioner, varav maximalt 90 

000 för verkställande direktören och maximalt 45 000 vardera för nyckelpersonerna. Varje 

personaloption berättigar innehavaren att förvärva 1,01 ny aktie i bolaget till ett lösenpris 

uppgående till 11,66 kronor. Lösenpris och det antal aktier som varje personaloption berättigar är 

omräknade till följd av den nyligen genomförda företrädesemissionen. Vid fullt utnyttjande av 
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optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 45 997 kronor. För 

att säkerställa Gabathers åtaganden och kostnader med anledning av optionsprogrammet 2017-

2019 har 413 973 teckningsoptioner emitterats till dotterbolaget Gabather Finans AB. 

Fullt utnyttjat innebär kvarvarande optionsprogram en utspädning motsvarande 2,03 % av 

aktierna i bolaget. 

 

Tidigare optionsprogram har avslutats. 

 

Principer för delårsrapportens upprättande 

Företaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd 

BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning ("K3"). 

 

Koncern, moderbolag och dotterbolag 

I samband med beslut på årsstämman 2015 bildades Gabather Finans AB för att hantera 

optionsprogrammen. Verksamheten bedrivs i allt väsentligt i moderbolaget. Denna rapport avser 

moderbolaget. 

 

Övriga upplysningar 

Bolaget bildades under våren 2014. 

Aktivering av externa utvecklingskostnader sker över balansräkningen till den del de inte 

motsvaras av bidrag. Från och med 2016 ska en omföring från Fritt eget kapital till Bundet eget 

kapital göras med ett belopp motsvarande aktiveringen. 

 

Granskning av revisor 

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. 

 

Kommande finansiella rapporter och bolagsstämma 

Årsredovisningen för 2017 publiceras på bolagets hemsida från den fjärde april och kommer finnas 

tillgänglig i original på bolagets kontor på Skeppsbron 2, Malmö.  

2018-05-08 Delårsrapport Q1 

2018-05-22 Ordinarie bolagsstämma 
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Resultaträkning i sammandrag 

KSEK 2017-10-01 2016-10-01 2017-01-01 2016-01-01 

 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31 

     

Rörelsens intäkter     

Övriga intäkter 472 476 3 011 476 

     

Summa rörelsens intäkter 472 476 3 011 476 

     

Rörelsens kostnader     

Övriga externa kostnader -2 140 -1 401 -6 961 -3 951 

Personalkostnader  -1 546 -1 296 -5 908 -4 348 

Av- och nedskrivn. av mat. och 

immat. anläggningstillg. 

-21 -15 -65 -59 

Övriga rörliga kostnader -13 -2 -15 -12 

     

Summa rörelsens kostnader -3 720 -2 714 -12 949  -8 370 

Rörelseresultat -3 248 -2 238 -9 938 -7 894 

     

Resultat från finansiella 

investeringar 

    

Övriga ränteintäkter och 

liknande resultatposter 

0 0 0 0 

Räntekostnader och liknande 

resultatposter 

0 0 0 0 

 

     

Summa resultat från 

finansiella investeringar 

0 0 0 0 

 

      

Resultat efter finansiella 

poster 

-3 248 -2 238 -9 938 -7 894 

     

Periodens resultat -3 248 -2 238 -9 938 -7 894 
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Balansräkning i sammandrag  

KSEK    
    2017-12-31 2016-12-31 

Tillgångar    
     
Anläggningstillgångar    
Immateriella anläggningstillgångar    
Aktiverade utvecklingskostnader  9 577  5 696 
Patent, licenser samt liknande rättigheter  783 700 

  10 360 6 396 
Finansiella anläggningstillgångar 
Andelar i svenska dotterföretag 

 

  
 

50 

 
 

50 

  50 50 
Summa anläggningstillgångar  10 410 6 446 
    
Omsättningstillgångar    
Kortfristiga fordringar    
Övriga kortfristiga fordringar  348 173 
Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 

                       677 189 

Summa kortfristiga fordringar  1 025 362 

    
Kassa och bank  36 745 27 938 
Summa omsättningstillgångar 

 
                    37 770 28 300 

 
    
Summa tillgångar                      48 180 34 746 

    
Eget kapital och skulder    
    
Eget kapital    
Bundet eget kapital    
Aktiekapital 
Fond för balanserade utvecklingskostnader 

 2 290 
7 193 

1 636 
3 312 

    
Fritt eget kapital    
Övrigt fritt eget kapital                     46 215                     36 131 
Periodens förlust  -9 938 -7 894 
Summa fritt eget kapital                      36 277 28 237 
Summa eget kapital  45 760 33 185 
    
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder                           953         592 
Övriga kortfristiga skulder                           463 135 
Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 

 1 004 
 

834 

Summa kortfristiga skulder  
 

2 420 
 

1 561 
 

Summa eget kapital och skulder  48 180 34 746 
Ställda säkerheter (KSEK)  50 50 
Ansvarsförbindelser (KSEK)  Inga Inga 
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Förändring eget kapital i sammandrag 

2017-10-01 - 2017-12-31 
 

 

   

(KSEK) Aktiekapital 
Övrigt bundet 

kapital 
Övrigt fritt 

eget kapital 
Periodens 

resultat 
Summa fritt 
eget kapital 

Belopp vid periodens 
ingång 1 636 

 
5 972 20 664 -1 776 18 888 

Fond för aktiverade 
utvecklingskostnader 

 

 
1 221 -1 221 - -1 221 

Nyemission 654 - 25 846 - 25 846 

Disposition av föregående 
års resultat - 

 
- -1 776 1 776 - 

Balanseras i ny räkning - - - - - 

Utgifter för 
kapitalanskaffning - 

 
- -3 988 - -3 988 

Periodens resultat - - - -3 248 -3 248 

Omföring fria reserver - - - - - 

Belopp vid periodens 
utgång 2 290 

 
7 193 39 525 -3 248 36 277 

 

2016-10-01 - 2016-12-31 
 

 

   

(KSEK) Aktiekapital 
Övrigt bundet 

kapital 
Övrigt fritt 

eget kapital 
Periodens 

resultat 
Summa fritt 
eget kapital 

Belopp vid periodens 
ingång 1 636 - 39 314 -5 656 33 658 

Fond för aktiverade 
utvecklingskostnader - 3 312 -3 312 - - 3 312 

Nyemission - - - - - 

Disposition av föregående 
års resultat - - - - - 

Balanseras i ny räkning - - - - - 

Utgifter för 
kapitalanskaffning - - 129 - 129 

Periodens resultat - - - -2 238 -2 238 

Omföring fria reserver - - - - - 

Belopp vid periodens 
utgång 1 636 3 312 36 131 -7 894 28 237 
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2017-01-01 - 2017-12-31 
 

 

   

(KSEK) Aktiekapital 
Övrigt bundet 

kapital 
Övrigt fritt 

eget kapital 
Periodens 

resultat 
Summa fritt 
eget kapital 

Belopp vid periodens 
ingång 1 636 3 312 36 132 -7 894 28 238 

Fond för aktiverade 
utvecklingskostnader - 3 881 -3 881 - -3 881 

Nyemission 654 - 25 846 - 25 846 

Disposition av föregående 
års resultat - - -7 894 7 894 - 

Balanseras i ny räkning - - - - - 

Utgifter för 
kapitalanskaffning - - -3 988 - -3 988 

Periodens resultat - - - -9 938 -9 938 

Omföring fria reserver - - - - - 

Belopp vid periodens 
utgång 2 290 7 193 46 215 -9 938 36 277 

 

2016-01-01 - 2016-12-31 
 

 

   

(KSEK) Aktiekapital 
Övrigt bundet 

kapital 
Övrigt fritt 

eget kapital 
Periodens 

resultat 
Summa fritt 
eget kapital 

Belopp vid periodens 
ingång 1 309 - 17 441 -5 965 11 476 

Fond för aktiverade 
utvecklingskostnader - 3 312 -3 312 - - 

Nyemission 327 - 32 066 - 32 066 

Disposition av föregående 
års resultat - - -5 965 5 965 - 

Balanseras i ny räkning - - - - - 

Utgifter för 
kapitalanskaffning - - -4 099 - -4 099 

Periodens resultat - - - -7 894 -7 894 

Omföring fria reserver - - - - - 

Belopp vid periodens 
utgång 1 636 3 312 36 131 -7 894 28 237 
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Kassaflödesanalys i sammandrag 

(KSEK) 17-10-01  16-10-01  17-01-01  16-01-01 
 17-12-31 16-12-31 17-12-31 16-12-31 

     
     
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

-3 227  -2 223 -9 872 -7 835 

Förändringar av rörelsekapital                2 195 369 196 749 
     
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

-1 032 -1 854 -9 676 -7 086 

     
Kassaflöde från 
investeringsverksamheten 

-1 246  -363 -4 029 -3 351 

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 

22 512 129 22 512 28 295 

Kassaflöde från investerings- och 
finansieringsverksamheten 

 
21 266 

 
-234 

 
18 483 

 
24 944 

 
Kassaflöde från perioden totalt 20 234 -2 088 8 807 17 858 
 

 
    

Likvida medel vid periodens början 16 511 30 026 27 938 10 080  

Likvida medel vid periodens slut 36 745         27 938 36 745 27 938 

Förändring av likvida medel 20 234         -2 088 8 807                     17 858 
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Nyckeltal  
 17-10-01 

17-12-31 

16-10-01 

16-12-31 

17-01-01 

17-12-31 

16-01-01 

16-12-31 

     

Nettoomsättning (KSEK) 472 476 3 011 476 

Res. efter finansiella poster (KSEK) -3 248 -2 238 -9 938 -7 894 

Balansomslutning (KSEK) 48 180 34 746 48 180 34 746 

Soliditet (%)* 95,0 95,5 95,0 95,5 

Resultat per aktie (SEK) -0,16 -0,15 -0,48 -0,54 

Antal aktier 20 613 091 14 724 201 20 613 091 14 724 201 

     

*Definitioner av nyckeltal  

Soliditet, justerat eget kapital i 

procent av balansomslutning 

    

 

 
 
 
 
Malmö 15 feb 2018 
Styrelsen 
Gabather AB 
 
 

Framåtriktad information  

Denna delårsrapport innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar 

och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och 

är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade 

med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från 

det som beskrivs i detta pressmeddelande.  

 

Denna delårsrapport är sådan information som Gabather AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappershandel. Informationen lämnades av VD 

Bert Junno för offentliggörande den 15 feb 2018. 

 


