Kvartalsrapport för Cline Scientific AB, 556867-8238, för period 1 januari – 31
mars 2021
Period januari - mars 2021 i sammandrag
Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period/tidpunkt föregående år.
•
•
•
•

Rörelseintäkter under perioden januari – mars 2021 uppgick till 0 kSEK (55 kSEK).
Resultat före skatt, -1 506 kSEK (-1 009 kSEK).
Summa eget kapital uppgick till 18 771 kSEK (1 515 kSEK) vid periodens slut.
Likvida medel uppgick till 11 448 kSEK (2 628 kSEK) vid periodens slut.

Resultat och ställning
Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period/tidpunkt föregående år.
•
•
•

Resultat före skatt för perioden januari – mars uppgick till -1 506 kSEK (-1 009 kSEK) eller 0,10 kr (-0,12 kr) per aktie.
Antal utestående aktier är 15 452 737 stycken (8 441 112 stycken).
Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 11 448 kSEK (2 628 kSEK).

Väsentliga händelser under perioden
•

Cline publicerar tillsammans med Chalmers ett arbete som validerar den höga precision
bolagets gradientteknologi erbjuder. ”ToF-SIMS imaging of dual biomolecular monolayer
gradients.”

•

Cline knyter MD Sven Gredevik som klinisk rådgivare till StemCART projektet.

•

Cline ingår avtal med AstraZeneca om ett samarbete och deltagande i V.A. Cure, ett Paneuropeiskt forskningsprojekt med målet att hitta mekanismer som leder till vaskulära
anomalier. Dessa rön kan sedan bli avgörande för att utveckla nya terapier för dessa tillstånd.

•

Cline utser Pareto Securities AB till likviditetsgarant för Clines aktie CLINE B noterad på
Spotlight Market.

•

Cline presenterar Bolaget på Biostock Live, vilket kan ses på följande länkar:
https://youtu.be/cFkQoC6hWMw
https://www.biostock.se/

•

Bolagets styrelse meddelar intentionen att undersöka möjligheter för att byta handelsplats till
Nasdaq First North Growth Market.

•

Cline lämnar in en patentansökan för den cancerdiagnostiska produkt som går under
arbetsnamnet CellRACE.
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•

Bolaget meddelar att det tillförs SEK 10,1 miljoner via inlösen av den teckningsoption som var
del av unit-emissionen 2020. Med relativt små emissionskostnader tillförs bolaget ca. SEK 10
miljoner netto.

Väsentliga händelser efter perioden
•

Bolagets aktier utgivna med anledning av optionsinlösen registreras hos Bolagsverket och
ersätter de interimsaktier utdelade till respektive teckningsoptionslösare.

VD kommentar
”2021 rivstartade för Cline under januari månad med ny en publikation där vi med en avancerad
teknologi kan bevisa att de nano-mönster vi tidigare indirekt visat att vår teknologi kan skapa
verkligen är så precisa som vi hävdar. Detta är ett viktigt steg i den validering av Cline teknologi vi tror
kommer att vara nödvändig när vi kommer till godkännande och användning av gradientteknologin i
kliniska produkter.
Vi tecknade också i januari ett avtal med Astra Zeneca om att delta i V.A. Cure, ett projekt som
huvudsakligen drivs av AZ, där syftet är att ta fram metoder som kan användas i utveckling av
terapier för vaskulära anomalier. Detta är förändringar i blodkärl som kan leda till en mängd olika
livshotande tillstånd. Målet är behandlingsformer som kan bota sådana tillstånd istället för att som
idag endast hålla dom i schack. Marknaden är självklart stor och det skall bli mycket spännande att se
hur mycket Clines teknologi kan bidra till processen att utveckla stamceller som kan användas i hela
projektet. Eftersom projektet inte ägs av Cline, och att det förväntas komma både publikationer och IP
rättigheter därifrån, avgör vi inte själva när nyheter rapporteras, men kommer att kommunicera detta
så snart vi kan.
Vad gäller vårt eget StemCART projekt händer en hel del. I början av året knöt vi till oss Dr. Sven
Gredevik till projektet. Sven har en lång erfarenhet som ortopedkirurg och har som specialist jobbat
med både knä-, höft- och axelleder vilka är de största segmenten där broskskador uppstår. Hans
kliniska erfarenhet kommer att vara mycket värdefull när det gäller det fortsatta utvecklingsarbetet.
Vi har också gått vidare med det patentarbete som inleddes under 2020 och följt upp med en
internationell (PCT) ansökan för StemCART som produkt. Eftersom det handlar om broskskador,
framförallt artros, som är ett enormt område finns det ett antal pågående projekt runt om i världen
och vi vill naturligtvis särskilja oss från dessa, en sak vi tycker oss ha stora möjligheter att göra.
Framförallt på två viktiga punkter tror vi oss kunna skapa en unik produkt: nya broskceller som inte
triggar igång immunförsvaret och en avstötningsreaktion samt en cellkvalité som kan matcha nativa
broskcellers hållbarhet.
Nästa steg i detta projekt kommer att bli ex vivo test av de broskceller vi får fram för att undersöka
dess potential att reparera brosk. För att kunna utföra detta behövs ett etiskt tillstånd vilket vi är på
gång med att ansöka om.
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Clines CellRace projekt där vi ämnar utveckla en diagnostisk produkt för att bedöma spridningsrisk av
en tumör går också framåt. Vi har under perioden utvidgat våra tester på cellinjer och även påbörjat
arbetet med att ta fram en algoritm för att analysera de mätresultat vi samlar in vid varje test.
Vi har också skickat in en patentansökan för detta projekt och vi tror oss ha ytterligare patenterbara
aspekter i projektet.
En utmaning som Corona pandemin har inneburit är svårigheterna med att få tag på biopsimaterial
för de tester på färskt tumörmaterial vi påbörjade strax innan pandemin tog fart under 2020. När
sjukhusen stängde för icke patienter samt drog ned på antalet operationer så blev det mycket svårt
att få tag på detta material för oss varför vi har fått senarelägga dessa tester. Vi arbetar med att
försöka få tag på material från andra källor än svenska kliniker och får se när detta kan ändras. Dock
fortskrider andra delar av projektet under tiden.
Under mars månad löstes de teckningsoptioner som var del av de units bolaget emitterade under
2020. Resultatet blev att Cline tillfördes ca. SEK 10 miljoner netto vilket säkrar ca två års ytterligare
drift. Ambitionen är naturligtvis att säkra ytterligare kapital till våra utvecklingsprojekt, men vi ser
detta tillskott som mycket värdefullt och är glada för den tillit alla investerare i Cline visar oss.
Våra kostnader under första kvartalet ökade något jämfört med föregående år, men är fortfarande
inom samma ramar. Periodens ökning på ca. SEK 400 000 härrör sig från kostnader för optionsinlösen,
kostnader för patentansökningar, samt upparbetade legala kostnader. Eftersom alla dessa kan anses
vara engångs- eller punktkostnader tror vi att vår kostnadsmassa totalt sett kommer att relativt
konstant under året. I denna kvartalsrapport följer Bolaget dess etablerade redovisningsprincip att ej
inkludera aktiverat arbete för egen räkning vilket istället gör vid årsbokslut.
För att kunna marknadsföra vårt bolag internationellt och få exponering mot fler internationella
investerare har styrelsen presenterat ambitionen att byta handelsplats till Nasdaq First North. Arbete
med detta pågår och vi får återkomma i framtida kommunikation om detta blir möjligt.
Till dess att vi kan ses igen i någon form, håll ut och Stay Safe!”
Patrik Sundh
Verkställande direktör

Kommande rapport
27 augusti, 2021
Granskning av revisor
Denna redogörelse har inte varit föremål för särskild granskning av företagets revisor.
Mölndal den 23 april 2021
Styrelsen för Cline Scientific AB,
Torleif Möllerström, Styrelseordförande
Patrik Sundh
Christopher Steele
Niklas Holmquist
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Resultaträkning
SEK

Jan-Mars

Jan-Mars

Jan-Dec

2021

2020

2020

55 196

116 583

Rörelseintäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

1

2 710 431

Summa rörelseintäkter

1

55 196

2 827 014

-10 068

-6 324

-34 526

-1 311 373

-766 484

-3 309 359

-178 460

-286 722

-1 112 002

-6 129

-5 056

-17 637

Summa rörelsekostnader

-1 506 030

-1 064 586

-4 473 524

Rörelseresultat

-1 506 029

-1 009 390

-1 646 510

Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar

Finansiella poster
Räntekostnader

-192 807

Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

0

0

-192 807

-1 506 029

-1 009 390

-1 839 317

-1 506 029

-1 009 390

-1 839 317

Skatt på årets resultat
Årets resultat
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Balansräkning

2021-03-31

2020-03-31

2020-12-31

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

6 527 620

4 127 620

6 527 620

Patent

1 104 267

1 022 081

1 022 081

Summa immateriella anläggningstillgångar

7 631 887

5 149 701

7 549 701

Inventarier och verktyg

59 121

14 331

65 250

Summa materiella anläggningstillgångar

59 121

14 331

65 250

Andelar i dotterbolag

50 000

50 000

50 000

Summa finansiella anläggningstillgångar

50 000

50 000

50 000

7 741 008

5 214 032

7 664 951

Kundfordringar

711 238

729 249

688 239

Övriga kortfristiga fordringar

278 504

468

70 057

Upplupna intäkter & förutbetalda kostnader

235 088

49 795

165 022

1 224 830

779 512

923 318

Kassa och bank

11 447 589

2 627 704

2 531 091

Summa omsättningstillgångar

12 672 419

3 407 216

3 454 409

Summa tillgångar

20 413 427

8 621 248

11 119 360

SEK
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

Summa kortfristiga fordringar
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Balansräkning

2021-03-31

2020-03-31

2020-12-31

Aktiekapital

1 545 274

844 111

1 244 748

Fond för utvecklingsutgifter

6 527 620

4 127 620

6 527 620

Summa bundet eget kapital

8 072 894

4 971 731

7 772 368

-12 730 436

-7 909 543

-10 891 119

Överkursfond

24 934 472

5 461 946

15 077 234

Årets resultat

-1 506 029

-1 009 390

-1 839 317

Summa fritt eget kapital

10 698 007

-3 456 987

2 346 798

Summa eget kapital

18 770 901

1 514 744

10 119 166

Övriga långfristiga skulder

814 928

814 928

814 928

Summa långfristiga skulder

814 928

814 928

814 928

798 890

656 969

160 653

28 708

-87 476

24 613

Kortfristiga låneskulder

0

5 500 000

0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

0

222 083

0

827 598

6 291 576

185 266

20 413 427

8 621 248

11 119 360

SEK
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserat resultat

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder

Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
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