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januari - juni 2021 
• Nettoomsättningen uppgick till 3 992 (89 194) SEK 
• Rörelseresultatet uppgick till -3 360 175 (-1 957 595) SEK 
• Resultat per aktie uppgick till -0,22 (-0,17) SEK 
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Cline Scientific AB (publ) 
Halvårsrapport januari – juni 2021 

 
VD:s 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 och processer. 
 
Vi har flyttat handeln med Clines B-aktie från Spotlight Market till Nasdaq First North vilket kommer att 
innebära en del nyheter och fördelar för Bolaget. 
 
Dessutom har vi gjort ett antal framsteg som jag nedan skall försöka beskriva i litet mer detalj och 
förhoppningsvis besvara en del av alla de frågor vi får. 
 
Fast först en kort kommentar till våra projekt. Båda de utvecklingsprojekt vi driver internt, StemCART och 
CellRACE, har utvecklingscykler som är ganska omfattande och kräver både mycket tid och kapital. Jag vill dock 
här upprepa och tydliggöra följande: Cline har som mål att ta dessa projekt en bit på vägen, dock inte hela 
vägen till marknad på egen hand. Målbilden vi har för respektive projekt är att inom en tre-årsperiod ha 
attraherat en större aktör som är villig att ta vid/över och driva varje projekt genom de senare kliniska faserna 
till godkännande och marknadsintroduktion. Det innebär att Clines exitpunkt ligger betydligt närmare i tid än 
vad som det ibland spekuleras.  
 
Börsflytt/NASDAQ 
Från och med 14:e juni handlas Clines B-aktie på Nasdaq First North Growth Market under ticker CLINE B. 
Bolagets styrelse har under flera år haft som ett uttalat mål att flytta Bolaget från Spotlight Market till First 
North vilket vi nu har åstadkommit. Anledningarna till detta strategiska val är flera:  
a) Nasdaq äger ett antal börser/finansiella handelsplattformar på global basis och erbjuder därför ett 
internationellt erkänt varumärke som de flesta investerare känner igen vilket är ett måste för att kunna 
attrahera dessa till att investera i ett redan noterat bolag som Cline.  
b) Nasdaq First North har både ett mycket större antal bolag och investerare som agerar på denna börs vilket 
gör att Cline kan exponeras mot ett mycket större segment av framför allt nya investerare. 
c) Det finns betydligt fler större, institutionella investerare som investerar/får investera i bolag noterade på 
First North. Vi har sedan länge haft som mål att attrahera någon eller några större investerare i Cline för att 
minska beroendet av återkommande årliga emissioner. Detta har varit mycket svårt att åstadkomma med 
tanke på institutioners ovilja att investera i bolag på Spotlight.  
Med tanke på dessa punkter ämnar vi nu intensifiera kontakter med internationella investerare samtidigt som 
vi vill fortsätta att öka vår ägarbas på hemmaplan. Vi förväntar oss att bytet till Nasdaqs småbolagslista 
kommer att ses som ett positivt steg, speciellt med tanke på att ett antal investerare, stora som små, i flera år 
har efterfrågat detta.  
Vi har redan börjat skicka ut pressmeddelanden och nyheter på både svenska och engelska för att kunna 
utnyttja den exponering mot det större investerarnätverk som Nasdaq erbjuder.  
 
AstraZeneca/V. A. Cure-projektet 
Samarbetet med Astra Zeneca (AZ) i V.A. Cure-projektet fortskrider sedan starten i början av februari helt 
enligt plan. Det finns inga resultat att redovisa ännu (som tidigare kommunicerats styrs detta helt av AZ och 
personerna i projektet), men det som hittills har presenterats mellan grupperna ser enligt förväntan positivt 
ut. Höstens fortsatta arbete kommer att ge ytterligare input till hur framtiden för projektet gestaltar sig. Målet 
är fortsatt att anpassa Clines teknologi till de kritiska steg i processen att utveckla en stamcellsbehandling för 
att bota vaskulära anomalier (skador eller felaktigheter i blodkärl) i stället för att som idag endast hålla dessa i 
schack. Som också tidigare sagts så kommer vi att presentera resultat från samarbetet så snart det ges 
möjlighet.   
  
StemCART 
Vi börjar med att repetera vad vi tidigare nämnt: I början av året knöt vi ortopedkirurg Dr. Sven Gredevik till 
projektet. Sven har en lång erfarenhet som kirurg och har som specialist jobbat med både knä-, höft- och 
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axelleder vilka är de största segmenten där broskskador uppstår. Hans kliniska erfarenhet kommer att vara 
mycket värdefulla när det gäller det fortsatta utvecklingsarbetet. Vi är dessutom i slutfasen att knyta 
ytterligare minst en klinisk kontakt inom detta område till projektet. Att inkludera kliniska resurser är en 
nödvändighet för att kunna fortsätta projektet mot kliniska prövningar.  
 
Arbetet som tillsammans med Chalmers pågått under våren med att ta fram en matris som stöd för de 
broskceller vi ämnar transplantera in i leder avlutades framgångsrikt i juni månad. Två varianter på 
geléliknande matriser har tagits fram och kommer att användas i den fortsatta utvecklingen. Potentiellt kan 
dessa strukturer också bli föremål för patentskydd. 
 
Nästa steg i projektet blir, som också tidigare kommunicerats, att skicka in en ansökan om etiskt tillstånd. Vi 
räknar med att ha detta tillstånd under första delen av hösten.  
Ett etiskt tillstånd krävs för att kunna starta och genomföra nästa större pre-kliniska steg som är en ex vivo 
studie (dvs utanför människokroppen) på mänskligt brosk. Vi kommer då att försöka laga ett skadat mänskligt 
brosk utanför kropp med de celler vi tagit fram från stamceller. Vi planerar därför att starta denna studie när vi 
har fått klart med ett etiskt tillstånd, dvs senare under hösten. 
 
Under tiden arbetar vi med att förfina processen för differentiering av dessa stamceller för att kunna skala upp 
till de mängder som krävs för ex vivo studien. De aspekter som vi främst försöker optimera är cellviabilitet, 
cellfunktionalitet, celloutput eller utbyte per differentiering, samt att på mest effektiva sätt matcha ovan 
nämnda matris med de celler vi får fram. 
 
Vi har också gått vidare med det patentarbete som inleddes under 2020 och följt upp med en internationell 
(PCT) ansökan för StemCART som produkt.  
 
Slutligen: hela StemCART-projektet kommer erbjuda framför allt två unika aspekter: nya broskceller som inte 
triggar igång immunförsvaret med en avstötningsreaktion, samt en cellkvalité som kan matcha nativa 
broskcellers hållbarhet. Båda dessa aspekter har så här långt varit de viktigaste olösta stötestenarna i försöken 
att ersätta skadat brosk. 
 
CellRACE 
Detta projekt, som blev lite hämmat av de svårigheter med att få tag på färskt biopsimaterial på grund av 
Coronapandemin (se tidigare PM och kvartalsrapport 1), har förutom detta under första halvåret i år följt den 
utvecklingsplan vi lagt. Vi har under perioden utvidgat våra tester på cellinjer för att verifiera de initiala 
testresultaten. Vi har påbörjat arbetet med att bygga vidare på prototypen med syftet att förstärka cellrörelser 
för att lättare kunna avläsa effekter/resultat. 
 
Vi har dessutom påbörjat arbetet med att ta fram en algoritm för att analysera de mätresultat vi samlar in vid 
varje test vilket syftar till att ge ett jämförande resultat för den kliniska bedömningen av tumören.  
Vi har också skickat in en europeisk patentansökan för detta projekt och vi tror oss ha ytterligare patenterbara 
aspekter i projektet. 
 
CellRace är ett projekt där vi siktar på att utveckla en diagnostisk produkt för att bedöma spridningsrisk av en 
tumör. Unikt med produkten blir att a) göra en bedömning av hur levande tumörceller beter sig över tid istället 
för ögonblicksbedömningar som nuvarande tester baseras på och b) med hjälp av Clines nanoteknologi kunna 
upptäcka molekylära skillnader i tumörcellers beteenden och med basis av detta mycket tidigt skilja 
metastaserande tumörceller (farliga) från icke-metastaserande i en tumör. Det finns idag ingen diagnostisk 
produkt eller metod som kan göra detta.    
 
Ekonomi 
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. 
 
Kostnadsmassan har under första halvåret varit högre än motsvarande period förra året, men större delen av 
denna ökning härrör sig från kostnader för Bolagets byte av börslista och utgörs av engångskostnader. Dessa 
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extrakostnader är normala vid ett byte av börslista och bedöms av Bolagets styrelse vara berättigade med 
tanke på de fördelar som notering av Bolagets aktie på Nasdaq innebär. 
 
 
Till slut upprepar jag som tidigare: Håll avstånd, håll ut och Stay Safe!” 
 
 

 
 
  Patrik Sundh, CEO 
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Väsentliga händelser under perioden jan-juni (MAR) 
 

● Cline ingår avtal med AstraZeneca om ett samarbete och deltagande i V.A. Cure, ett Pan-europeiskt 
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. 
 

● 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. 
 

 
Övriga händelser under perioden jan-juni 

 
● 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 anlitar Analyst Group (AG) för att kontinuerligt analysera och bevaka Bolagets kurs och 
utveckling. 

 
● 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 europeisk patentansökan för den cancerdiagnostiska produkt som går under 
arbetsnamnet CellRACE. 

 
● Bolagets aktier utgivna med anledning av optionsinlösen registreras hos Bolagsverket och ersätter de 

interimsaktier utdelade till respektive teckningsoptionslösare. 
 

● DotterBolaget Liv Diagnostics AB, 559208-7034, fusioneras in i Cline Scientific AB. 
 

● Cline meddelar att man ämnar lämna in en ansökan om etiskt godkännande under hösten för att 
kunna starta en ex vivo studie på humant brosk. 
 

● Cline erhåller villkorat godkännande för flytt av Bolagets B aktie till Nasdaqs First North Growth 
Market. Samtidigt godkänns Bolagets avnoteringsansökan från Spotlight Market. 
 

● Cline godkänns för handel och aktien handlas från och med 14 juni på Nasdaq First North. 
 

● Cline anlitar Redeye som Certified Adviser (CA) vilket krävs för alla bolag vars aktie handlas på Nasdaq 
First North. 
 

● AG uppdaterar och höjer riktkursen för Bolagets aktie till 9,80 kr. 
 

● Bolaget meddelar att det projekt i samarbete med Chalmers som syftat till att undersöka och utveckla 
en matris för StemCART-projektet avslutats framgångsrikt med två potentiella matriser som kommer 
att användas i den fortsatta utvecklingen av StemCART. 
 



Cline Scientific AB (publ)                                                                                                                                     Halvårsrapport januari – juni 2021, sid 7/11 
Org.nr 556867-8238 
Argongatan 2C 
SE-431 53 Mölndal 
Tel: +46 (0)31 - 387 55 55 
www.clinescientific.com 

● Clines VD deltar i en livesänd företagspresentation för Facebook-gruppen Aktietips. 
 

 
Händelser efter periodens slut 
 

● Inga händelser att redovisa 
 
Finansiell rapport januari - juni  
 
Omsättning och resultat 
Nettoomsättningen uppgick till 3 992 (89 194) SEK. Rörelseresultatet uppgick till -3 360 175 (-1 957 595) SEK, 
innebärande en negativ rörelsemarginal (neg). Resultat efter skatt var -3 384 985 (-2 150 402) SEK eller -0,22 (-
0,17) kronor per aktie. Förändring av resultat efter skatt jämfört med föregående år beror främst på genomfört 
börslistebyte med tillhörande engångskostnader 2021.  
 
Kassaflöde 
Rörelsens kassaflöde var -2 154 580 (-2 795 414). Totalt kassaflöde uppgick till 7 263 037 (1 576 091) SEK.  
 
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
För en omfattande, dock ej fullständig sammanfattning av risker, hänvisas till ”Emissionsmemorandum 2020” 
samt Cline Scientifics Årsredovisning 2020. 
 
Framtidsutsikter 
Styrelsen lämnar ingen kvantifierad prognos för 2021, men sammantaget bedömer styrelsen att Bolaget står 
väl positionerat för en fortsatt utveckling av Bolagets produkter. 
 
 
 
Kommande informationstillfällen 

● Bokslutskommuniké för perioden januari – december 2021 2022-02-25 
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Resultaträkning Jan-Juni Jan-Juni Jan-Dec
SEK 2021 2020 2020
Rörelseintäkter
Nettoomsättning 3 992 89 194 116 583

Aktiverat arbete för egen räkning 2 400 000

Övriga rörelseintäkter 190 061 310 431

Summa rörelseintäkter 3 992 279 255 2 827 014

Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -11 036 -6 709 -34 526

Övriga externa kostnader -2 913 768 -1 670 163 -3 309 359

Personalkostnader -428 091 -551 697 -1 112 002

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar -11 272 -8 281 -17 637

Summa rörelsekostnader -3 364 167 -2 236 850 -4 473 524

Rörelseresultat -3 360 175 -1 957 595 -1 646 510

Finansiella poster
Räntekostnader -24 810 -192 807 -192 807

Summa finansiella poster -24 810 -192 807 -192 807

Resultat efter finansiella poster -3 384 985 -2 150 402 -1 839 317

Skatt på årets resultat

Årets resultat -3 384 985 -2 150 402 -1 839 317

Kassaflödesanalys Jan-Juni Jan-Juni Jan-Dec
SEK 2021 2020 2020
Den löpande verksamhet
Rörelseresultat -3 360 175 -1 957 595 -1 646 510

Avskrivningar 11 272 8 281 17 637

Kassaflöde från den löpande verksamheten före -3 348 903 -1 949 314 -1 628 873
betalda räntor och inkomstskatter

Erlagd ränta -24 810 -192 807 -192 807

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital -3 373 713 -2 142 121 -1 821 680

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning av rörelsefordringar -437 886

Minskning av rörelsefordringar 720 154 130 335

Ökning av rörelseskulder 498 979

Minskning av rörelseskulder -215 407 -466 454

Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 154 580 -2 795 414 -2 157 799

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -788 437 -94 420 -2 494 420

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -63 500

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 50 000 -50 000 -50 000

Kassaflöde från investeringsverksamheten -738 437 -144 420 -2 607 920

Finanseirngsverksamheten
Nyemission 10 157 764 10 015 925 10 015 925

Emissionskostnader -581 576

Negativ fusionsdifferens -635

Amortering av skuld -1 075 -5 500 000 -5 500 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 10 156 054 4 515 925 3 934 349

Periodens kassaflöde 7 263 037 1 576 091 -831 370
Likvida medel vid periodens början 2 531 091 3 362 461 3 362 461
Likvida medel vid periodens slut 9 794 128 4 938 552 2 531 091

Nyckeltal Jan-Juni Jan-Juni Jan-Dec
2021 2020 2020

Omsättning per aktie, SEK 0,00 0,01 0,01

Resultat per aktie efter skatt, SEK -0,22 -0,17 -0,15

Rörelsemarginal, % neg neg neg

EBITDA, SEK -3 348 903 -1 949 314 -1 628 873

EBITDA marginal, % neg neg neg
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Balansräkning 2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31
SEK
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 7 233 871 4 127 620 6 527 620
Patent 1 104 267 1 022 081 1 022 081
Summa immateriella anläggningstillgångar 8 338 138 5 149 701 7 549 701

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier och verktyg 53 978 11 106 65 250
Summa materiella anläggningstillgångar 53 978 11 106 65 250

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i dotterbolag 50 000 50 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 50 000 50 000

Summa anläggningstillgångar 8 392 116 5 210 807 7 664 951

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 9 976 683 251 688 239
Övriga kortfristiga fordringar 130 744 550 044 70 057
Upplupna intäkter & förutbetalda kostnader 62 444 46 949 165 022
Summa kortfristiga fordringar 203 164 1 280 244 923 318

Kassa och bank 9 794 128 4 938 552 2 531 091

Summa omsättningstillgångar 9 997 292 6 218 796 3 454 409

Summa tillgångar 18 389 408 11 429 603 11 119 360

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital  1 545 274 1 244 748 1 244 748
Fond för utvecklingsutgifter 7 233 871 4 127 620 6 527 620
Summa bundet eget kapital 8 779 145 5 372 368 7 772 368

Fritt eget kapital
Balanserat resultat -13 437 322 -7 909 543 -10 891 119
Överkursfond 24 934 472 15 077 234 15 077 234
Årets resultat -3 384 985 -2 150 402 -1 839 317
Summa fritt eget kapital 8 112 165 5 017 289 2 346 798

Summa eget kapital 16 891 310 10 389 657 10 119 166

Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder 813 853 814 928 814 928
Summa långfristiga skulder 813 853 814 928 814 928

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 641 029 379 407 160 653
Övriga kortfristiga skulder 43 216 -154 389 24 613
Kortfristiga låneskulder
Summa kortfristiga skulder 684 245 225 018 185 266

Summa eget kapital och skulder 18 389 408 11 429 603 11 119 360

Förändring eget kapital Jan-Juni Jan-Juni Jan-Dec
SEK 2021 2020 2020
Ingående eget kapital 10 119 166 2 524 134 2 524 134
Periodens resultat efter skatt -3 384 985 -2 150 402 -1 839 317
Nyemission 300 526 400 637 400 637
Emissionskostnad -581 576
Negativ fusionsdifferens -635
Överkursfond 9 857 238 9 615 288 9 615 288
Utgående eget kapital 16 891 310 10 389 657 10 119 166

Nyckeltal 2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31
Antal aktier 15 452 737 12 447 482 12 447 482
Eget kapital/aktie, SEK 1,09 0,83 0,81
Soliditet 92% 91% 91%
Kassalikviditet 1461% 2764% 1865%
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Redovisningsprinciper och noter 
Denna halvårsrapport har upprättats i enlighet med NASDAQ OMX Stockholms ”Vägledning för upprättande av 
halvårsrapport”. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med de som tillämpades i årsredovisningen 
för 2020 och som beskrivs i nämnda årsredovisning. I denna halvårsrapport följer Bolaget dess etablerade 
redovisningsprincip att ej inkludera aktiverat arbete för egen räkning vilket i stället görs vid årsbokslut. 
Alla belopp redovisas i svenska kronor (SEK) om inget annat anges. Belopp inom parentes avser motsvarande 
period föregående år.  
 
Definitioner 
Omsättning per aktie    EBITDA 
Nettoomsättning i relation till antalet aktier  Rörelseresultat exkl. av- och nedskrivningar 
Resultat per aktie efter skatt _   Eget kapital/aktie 
Resultat efter skatt i relation till antal aktier  Eget kapital i relation till antal aktier 
Rörelsemarginal     Kassalikviditet 
Rörelseresultat i relation till total omsättning Kortfristiga fordringar plus likvida medel i relation till 

kortfristiga skulder 
EBITDA marginal     Soliditet  
EBITDA i relation till total omsättning Eget kapital i relation till totala tillgångar 
  
Aktien 
Aktiekapitalet i Cline Scientific uppgår per den 30:e juni 2021 till 1 545 273,70 kronor fördelat på 15 452 737 
aktier med ett kvotvärde om 0,1 kronor. Cline Scientific aktier handlas på First North från den 14 juni 2021. 
Aktiens kortnamn (ticker) på First North är CLINE B med ISIN-kod SE0006758231 
 
Certified Adviser 
Redeye AB 
Mäster Samuelsgatan 42 
103 87 Stockholm 
certifiedadviser@redeye.se 
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Aktieägare 
Antal A-

aktier 
Antal B-

aktier 
Andel 
röster 

Patrik Sundh, privat & via bolag 456 333 2 050 756 30,1% 
Niklas Holmquist, privat & via bolag 250 000 1 972 625 20,4% 
Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola  863 076 3,9% 
Stealth Pig AB  545 333 2,5% 
Hans-Åke Selin  327 516 1,5% 
Formu Consulting AB 16 000 253 700 1,9% 
Roland Karlsson  206 580 0,9% 
Carolina Johansson  149 077 0,7% 
Mourad Lahdo  133 000 0,6% 
Hassan Yehya  98 000 0,4% 
Övriga ägare   8 130 741 37,0% 
Totalt 722 333 14 730 404 100,0% 

    
    
Totalt antal ägare uppgår till 2 404      
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Cline Scientific i korthet 
Cline Scientific utvecklar avancerad cancerdiagnostik och stamcellsterapier. Bolaget genomför 
utvecklingsprojekt inom dessa områden via samarbeten med läkemedelsföretag och akademiska 
forskningsinstitutioner på global basis. Fokus på projekt inom diagnostik för metastaserande cancer samt 
utveckling av stamcellsterapier har valts eftersom Clines nanoteknologi här erbjuder nya lösningar på hittills 
olösta svårigheter. Bolagets unika, patenterade teknologi används i cellbaserade produkter och processer för 
att driva Life Science projekt till och genom klinisk fas.  
 
För ytterligare information hänvisas till ”Emissionsmemorandum 2020” samt Cline Scientifics Årsredovisning 
2020. 
 
Denna rapport har inte granskats av Bolagets revisorer. 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta 
VD Patrik Sundh, +46 (0)703-585088, patrik.sundh@clinescientific.com 
Styrelseordförande Torleif Möllerström,  +46 (0)70-5215765, torleif.mollerstrom@gmail.com 
CFO Håkan Bengtsson, +46 (0)705-558902, hakan.bengtsson@clinescientific.com 
 
Göteborg den 27 augusti 2021, 
Styrelsen 


