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Inledande ord från 
ordföranden och VD 
Hamlet Pharma AB har under verksamhetsåret framgångsrikt drivit utvecklingen av ett 
nytt läkemedel mot cancer, baserat på forskningen kring molekylen HAMLET. Bolagets 
styrelse har stärkts med strategisk kompetens inom läkemedelsutveckling och kommu-
nikation. Bolaget har utökat externa forsknings-samarbeten och har även under det 
gångna året engagerat erfarna specialister och tekniska experter inom olika delar av den 
komplicerade utvecklingsprocessen.

Det strategiska valet att gå över till Alpha1H, som är den aktiva peptiden av HAMLET, har 
visat sig vara mycket framgångsrikt. Forskningen har gjort stora framsteg och vi har kunnat 
visa att Alpha1H har likvärdiga effekter med HAMLET i såväl laboratorieförsök som djur - 
modeller. Alpha1H är betydligt lättare och billigare att producera och vi är mycket stolta 
över den framgångsrika tillverkning av substansen som följt uppsatta kvalitetsmål och 
budget. Giltighetstiden för patenten som skyddar Alpha1H är också lång vilket ger 
längre exklusivitet och större förväntade totala intäkter.

Att leda och driva ett litet forskningsbolag kräver flexibilitet och dagliga kontakter med 
medarbetare och samarbetspartners. Detta är en stor styrka hos Hamlet Pharma där 
genomlysning av viktiga frågor går snabbt med korta och effektiva beslutsvägar. Närheten 
till kompetenta forskare och samarbetet med Lunds Universitet är en förutsättning för 
Bolagets framgångsrika utveckling såväl av Alpha1H som framtida läkemedelskandidater.

Vi är oerhört stolt över vad Bolaget har levererat och vi vill tacka alla aktieägare, samarbets-
partners och hårt arbetande medarbetare som delar vår vision om att ta fram nya be-
handlingsalternativ till cancerpatienter. Vi ser nu fram emot att starta Bolagets första 
kliniska studie, som redan har fått etiskt godkännande, och att vidareutveckla bolaget 
inför framtida utmaningar.

Catharina Svanborg, 
grundare och ordförande Hamlet Pharma AB

Mats Persson, 
VD Hamlet Pharma AB
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Året i korthet

Tillverkning av Alpha1H
Under första kvartalet skrevs avtal med en ledande tillverkare 
av peptider för att säkerställa produktion av Alpha1H till 
forskning och kliniska prövningar. Några månader senare 
kunde vi meddela att den första tillverkningsbatchen - den 
så kallade ”engineering batchen” var klar och analyserad 
med mycket positiva resultat. Därefter gav vi klartecken för 
storskalig produktion av Alpha1H till de kliniska prövningar-
na och under sommaren kunde vi meddela att peptiden var 
klar för leverans. Viktigt är också att peptiden uppfyller de 
kvalitetskrav som myndigheterna ställer på substanser som 
ska testas på människa. Vår samarbetspartner, PolyPeptide 
Laboratories Holding är ett världsledande företag inom 
kontraktstillverkning av peptider och är certifierade av 
myndigheterna. PolyPeptide har också tagit fram doku-
mentationen kring tillverkning enligt gällande krav och riktlinjer.

Terapeutiska effekter i djurmodell  
för blåscancer
Forskarna har framgångsrikt genomfört behandlingsstudier i 
en djurmodell för blåscancer. Dessa maligna tumörer hämmas 
i sin tillväxt när Alpha1H instilleras i blåsan. Alpha1H tas 
upp av tumörerna i blåsan och substansen stannar kvar i 
tumören under en längre tid. Behandlingseffekten kan mätas 
som en minskning i tumörens storlek. Vävnaden i behandlade 

djur behåller också sin normala struktur. Slutligen minskar 
behandlingen uttrycket av s.k. tumörmarkörer, som används 
för att bedöma tumörens svårighetsgrad. Alpha1H visar 
lika god effekt som HAMLET i dessa försök. 

Toxikologi
För att få tillstånd att starta kliniska studier krävs säkerhets-
data från studier på djur; så kallade toxikologiska studier. 
Hamlet Pharma har under våren genomfört två toxikologiska 
studier, på möss och råttor. Alpha1H instillerades i urinblåsan 
och eventuella biverkningar registrerades. Djurstudierna har 
följt samma protokoll som de studier som planeras på patienter 
med blåscancer och vi kan på detta sätt få information om 
substansen är säker att testas på människor. Vi kunde 
konstatera att Alpha1H inte gav upphov till toxiska effekter 
i urinblåsan, vilket överensstämmer med tidigare data från 
HAMLET behandlade djur. Resultaten är en mycket viktig 
pusselbit för tillståndet att starta studier på patienter med 
blåscancer. 

Kliniska studier
I en tidigare studie på patienter med blåscancer visade vi att 
HAMLET tas upp i tumörvävnad och att tumörerna minskar 
i storlek. Vi har därför valt att genomföra den första studien 
med Alpha1H på patienter med blåscancer och jämföra 
behandlingen med placebo som kontroll. Vi har valt att 
genomföra studien vid en väletablerad universitetsklinik i 
Prag dit samtliga patienter kommer att rekryteras. Det kliniska 
prövningsprotokollet har utarbetats tillsammans med läkarna 
där för att få en optimal studie-design, som baseras på tidigare 
kliniska erfarenheter på patienter med blåscancer, som 
exponerats för HAMLET. Kliniken i Prag är ledande inom 
blåscancer och prövningar av nya behandlingsmetoder.

Under året tecknade vi avtal med ett välkänt CRO i Prag som 
kommer att monitorera den kliniska studien. De kommer 
också att vara behjälpliga i kommunikationen med 
myndigheter och se till att Hamlet Pharma uppfyller alla 
nödvändiga kvalitetskrav. De kommer även att ansvara för 
viss datahantering, statistik och pharmacovigilance.

Under räkenskapsåret 2016/2017 har fokus legat på att leverera mot uppsatta mål avseende forskning, 
tillverkning, regulatoriskt arbete, toxikologiska studier och kliniska prövningar. Under första kvartalet 
identifierades de delar av HAMLET molekylen som ansvarar för de effekterna på tumörceller som vi tidigare 
har sett för HAMLET. Detta var ett stort och viktigt steg i riktning mot valet av Alpha1H som Bolagets 
främsta läkemedelskandidat i de kommande kliniska studierna. Efter konsultationer med Läkemedels-
verket bekräftades valet och en utvecklingsplan utarbetades tillsammans med experter från olika 
kompetensområden. De molekylära och terapeutiska studier som ligger till grund för valet av Alpha1H 
presenterades för Läkemedelsverket och det kliniska programmet diskuterades med referens till tidigare 
kliniska studier med HAMLET.
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Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning 
Belopp i kkr 2017-06-30 2016-06-30 2015-06-30 2014-06-30 2013-06-30

Nettoomsättning, kkr 0 0 0 0 0

Res efter finansiella poster, kkr -10 888 -6 256 -658 172 -446

Balansomslutning, kkr 32 929 35 714 4 103 1 903 1 645

Soliditet % 94 93 96 88 94

Antal aktier. Enligt aktiebok 30 624 899 27 900 698 19 687 500 1 500 1 500

Antal aktier. Just för split *) 30 624 899 27 900 698 19 687 500 18 875 000 18 875 000

Vinst/aktie. Just för split, kr *) -0,4464 -0,1953 -0,0261 0,0072 -0,0296

Definitioner: se not          
     
*) Justerat för split per 150508. En aktie delades på 12 500 aktier.

Patent
Bolaget har fortsatt samarbete med den England baserade 
patentbyrån C.P. Greaves & Co som har mycket goda insikter 
i Hamlet Pharmas patentportfölj och följer utvecklingen inom 
patentområdet. Under året godkändes patentansökan som 
avser Alpha1H och patent beviljades i både Europa och 
USA. Patenten ger skydd för Alpha1H till november 2031. 
Under senare delen av året skickades ytterligare patentan-
sökningar in till myndigheten, för att skydda nya varianter 
av HAMLET komplexet.

Kommunikation
Förutom stort fokus på forskning, produktion och kliniska 
studier har vi under året intensifierat vår externa kommuni-
kation med aktieägare och andra intressenter. Vi har omarbetat 
vår hemsida och har allt fler besökare på såväl den svenska  
som den engelska sidan. Vi har publicerat ett stort antal 
pressmeddelanden men också nyhetsbrev som sammanfattat 
viktiga händelser och dykt djupare in i vissa ämnesområden. 
Bolaget har även uppmärksammats internationellt med 
artiklar i Daily Telegraph och The Mail on Sunday, ett antal 
internationella veckotidningar och inslag i vetenskapsprogram 
på italiensk TV. Bolaget har även presenterats för svenska 
investerare, bland annat på Life Science dagen i Göteborg samt 
på Avanza och Aktiespararnas småbolagsdag i Stockholm. 

Ekonomi
Under det gångna räkenskapsåret har teckning av nya aktier 
skett med stöd av teckningsoptionerna som nyemitterades i 
samband med noteringen av bolaget 2015. Detta gav bolaget 

ytterligare kapital och kassan beräknas räcka väl för den 
planerade kliniska studien och för aktiviteter under 2018/2019.

Forskning och framtid
Bolagets forskning kring peptidläkemedel har dominerat 
under året och lett till nya genombrott. Tack vare tillgången 
till syntetiska peptider har helt nya tekniker kunnat användas 
för att studera peptidernas struktur och egenskaper. 
Samarbeten med ledande internationella universitet har 
gjort det möjligt att karaktärisera molekylernas tre-dimen-
sionella form och att bättre förstå hur de angriper tumörcel-
ler, med högre precision. Dessa nya och fascinerande 
mekanismer verkar gälla olika typer av tumörceller, som 
har undersökts av forskarna. 

Forskarna har också utvecklad delvis nya metoder för 
tillverkning av lipidkomplexet Alpha1H, som varit en 
förutsättning för bl.a. de toxikologiska studierna. Dessa 
resultat har lett till nya patent i Bolaget och en vidgad syn 
på den grupp av läkemedel som Alpha1H representerar.  

Vi är mycket optimistiska inför framtiden och ser med 
spänning framemot att bolaget ska nå viktiga milstolpar 
och utvecklas för att klara framtida utmaningar, med 
forskning, kliniska prövningar och nya samarbeten.
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1995 
Catharina Svanborg och hennes 
forskargrupp gör upptäckten att en 
komponent i human bröstmjölk 
dödar tumörceller till skillnad från 
omkringliggande friska celler. 
Första patentet skrivs.

2016
Alpha1H patentet godkänns och 
beviljas i USA och Europa.

7

2015
Hamlet Pharma gör emission och 
noteras på Aktietorget som 
publikt bolag.

2017
Resultat från djurstudier visar att 
Alpha1H inte är toxiskt 

2007
Första kliniska studien på 
patienter med blåscancer som 
visar förändringar i tumörstorlek.

2016
Hamlet Pharma går in i ny utveck-
lingsfas och väljer Alpha1H som 
huvudsaklig läkemedelskandidat.

2017
Etiskt godkännande att starta klinisk 
studie på patienter med blåscancer.

2011
Försök visar att två peptider i HAMLET 
ger signifikanta fördelar i förhållande 
till HAMLET själv. Patent som 
skyddar Alpha1H lämnas in.

2017
Storskalig produktion av Alpha1H 
för kliniska prövningar klar.

1999
Hamlet Pharma bildas och 
patenten överlåts till detta bolag.
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Legal

Bolaget juridiska expert Jan Zetterberg har stor 
erfarenhet av läkemedelsutveckling, såväl FoU 
som tillverkning och kommersialisering av 
läkemedelssubstanser. Under räkenskapsåret 
har ett stort antal avtal skrivits med externa 
samarbetspartners. 

Revisor

Huvudansvarig revisor är Martin Henriksson, 
Auktoriserad Revisor och Partner, Ernst & Young 
AB, Malmö. Han har varit Bolagets revisor sedan 
extra bolagsstämman den 19 januari 2017.

Finans

För den löpande bokföringen samt deklarationer 
och rapporter arbetar bolaget tillsammans med 
redovisningsbyrån Adderat i Lund. Lars Isaksson 
är partner och företagets kontaktperson.
 

Styrelse och ledning

Mats Persson    
Verkställande Direktör. 
Mats Persson har en doktorsexamen från 1991 
i molekylärbiologi med många års erfarenhet av 
läkemedelsutveckling. Han har under ett flertal 
år haft ledande befattningar bland annat från LEO 
Pharma i Danmark där han suttit i lednings
gruppen för forskning och utveckling och ansvarat 
för externa samarbeten, såväl akademiska som 
med externa specialister. Mats har också mer 
än 20 års erfarenhet av klinisk forskning och 
utveckling från AstraZeneca och av läkemedels
projekt i klinisk fas I till fas IV.

Christer Köhler    
Styrelseledamot. 
Lång erfarenhet inom global läkemedelsindustri 
såsom Roche och AstraZeneca. Senast som VP 
och global chef för forskningsområdena CNS och 
smärta samt som global chef för Discovery research 
inom AstraZeneca. Christer Köhler är nu rådgivare 
till olika investment grupper, privata investerare, 
biotech/pharma bolag och andra life science 
bolag. Andra bolagsengagemang: Le Care AB; 
medgrundare och ordförande. KyNexis LLC; 
medgrundare och ordförande. Papilly AB (publ); 
styrelseledamot, Intidyn LLC; styrelseledamot.

Catharina Svanborg    
Bolagets Grundare och Styrelseordförande.
Professor i Klinisk Immunologi vid Lunds 
Universitet sedan 1989 och överläkare vid Lunds 
Universitetssjukhus. Avdelningschef vid MIG 
(Mikrobiology, Immunology and Glykobiology), 
Institutionen för Laboratoriemedicin, Lunds 
Universitet. Ledamot av Kungliga Vetenskaps
akademin sedan 1997. Mottagare av ett flertal 
nationella och internationella priser. Catharina 
Svanborg är även styrelseledamot i SelectImmun 
Pharma AB och styreleordförande i Linnane 
Pharma AB.

Bengt Westermark    
Styrelseledamot. 
Seniorprofessor i tumörbiologi vid Uppsala 
universitet. Var 1996–2002 dekanus för medicinska 
fakulteten och under 1999–2002 vicerektor för 
medicin och farmaci. Under 2003–2013 ordförande 
i Cancerfondens forskningsnämnd. Bengt har 
erhållit en rad priser och utmärkelser som t.ex. 
Svenska Läkaresällskapets jubileumspris, 
Fernströms nordiska pris, Farber Award, Lennox 
K Black Prize, Acta Endocrinologica Award. 
Tilldelades Konungens medalj 8:e storleken i 
Serafimerordens band 2013. Ledamot av Kungl 
Vetenskapsakademien, Kungliga Vetenskaps 
societeten och European Molecular Biolology 
Organisation. Bengt Westermark är för 
närvarande styrelseledamot i Medivir AB.

Bengt Furberg    
Styrelseledamot. 
Docent i klinisk fysiologi. Expert på kliniska studier 
och författare till flera böcker och vetenskapliga 
artiklar i ämnet. Under 10 år medicinsk direktör 
och medlem i företagsledningen för brittiska 
GlaxoWellcome i Sverige samt medlem bland 
annat i koncernens Medical Board och Safety 
Board. Bengt Furberg är för närvarande 
styrelseledamot i Braincool AB, Redwood 
Pharma AB och SelectImmun Pharma AB.

Anna Mannfalk    
Styrelseledamot. 
Civilekonom med mångårig erfarenhet i ledande 
ställning inom media och grafiks verksamhet. 
Anna har arbetat med affärsutveckling, förvärv 
och försäljning av bolag samt marknadsföring och 
kommunikation. Anna Mannfalks styrelseerfaren-
het omfattar ett tjugotal bolag inom grafisk media 
samt fastighetsbolag inom allmännyttan. Sedan 
2014 innehar Anna ledande politiska uppdrag i 
Vellinge Kommun samt uppdrag för Region Skåne. 
Andra bolagsengagemang: JMS Mediasystem; 
suppleant. Stall Nilsson Andersgården AB; 
suppleant
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Hamlet Pharma AB, 556568-8958, med säte i 
Malmö kommun får härmed avge årsredovisning för 2016-07-01 - 2017-06-30.

Allmänt om verksamheten
Hamlet Pharma, vars aktier är noterade på AktieTorget, är 
ett bolag som bedriver läkemedelsutveckling baserat på ett 
tumördödande protein-lipidkomplex, HAMLET, bildat av två 
naturliga och ofarliga molekyler som finns i bröstmjölk. 
Utvecklingen syftar till att ta fram preparat som primärt ska 
användas för behandling och prevention av cancersjukdomar. 
Företaget bygger på ledande kompetens inom cancerom-
rådet och erfarenhet av kliniska prövningar, i styrelsen och 
hos nationella och internationella konsulter. Substansen 
HAMLET har redan visats skydda mot cancer i djurmodeller 
för tarmcancer, blåscancer och hjärntumörer. I kliniska studier 
har HAMLET visat behandlingseffekt mot hudpapillom och 
patienter med blåscancer utsöndrade snabbt döda cancer-
celler i urinen, efter direkt injektion av HAMLET i urinblåsan. 
I dessa studier har HAMLET visat selektivitet för tumörerna 
och toxiska effekter på frisk vävnad har hittills inte iakttagits. 

Företagets verksamhet grundas på forskning och utveckling. 
Bolaget har därför slutit ett avtal med Lunds universitet 
som säkrar att Hamlet Pharma får tillgång till de forskning-
resultat, som utgör basen för den fortsatta utvecklingen av 
forskningsportföljen. Protein-lipid komplexet HAMLET bildas 
när det humana mjölkproteinet alfa-laktalbumin binder fett-
syran oleinsyra, som också finns i mjölk. Bolaget har även 
identifierat de aktiva delarna av HAMLET molekylen som 
ansvarar för de tumördödande egenskaperna och utvecklat 
en storskalig produktion av dessa. Peptidkomplexet som vi 
benämner Alpha1H har visat effekt mot blåscancer i 
relevant djurmodell och kommer att användas i kommande 
kliniska studier hos patienter med blåscancer. Alpha1H 
omfattas av godkända patent såväl i Europa som USA. 

Baserat på erfarenhet av kliniska prövningar har bolaget den 
kompetens och det kontaktnät, som krävs för att genomföra 
Fas I/II studier. Detta inkluderar klinisk kompetens, teknologi 
för analyser av vävnader och patientmaterial, regulatorisk 
arbete och tillståndsfrågor, toxikologi, samt formell kontroll 
av studieupplägg och objektivitet. 

Viktiga händelser under räkenskapsåret
–  Den 15 augusti 2016 meddelade Bolaget att forskningen 

har identifierat ett peptidkomplex, Alpha1H, som består 
av de aktiva delarna av HAMLET molekylen och utvecklat 

teknologi för storskalig produktion av dessa. Bolaget 
kommer att använda Alpha1H i de planerade kliniska 
studierna.

–  Den 9 september 2016 godkändes en ny doktorsavhandling 
med titeln “Cellular targets of HAMLET, their role in tumor 
cell death and therapeutic potential”. Avhandlingen bygger 
på forskning kring HAMLET och inkluderar terapeutiska 
studier på möss med tjocktarmscancer samt studier 
som definierar hur HAMLET dödar tumörceller. 

–  Den 28 oktober 2016 tillfördes Bolaget 11,7 miljoner kronor 
med stöd av teckningsoptioner. Serie TO 2, som i samband 
med noteringsemission i september 2015 nyemitterades, 
nyttjades till 99%. Bolagsverket registrerade de nya 
aktierna den 9 november 2016.

–  Den 4 november 2016 ingick Bolaget ett avtal med 
PolyPeptide Laboratories Holding (PPL) AB som är 
världsledande inom kontraktstillverkning av peptider och 
peptidrelaterade molekyler . PPL kommer att tillverka HAMLET 
peptiden för produktion av peptidkomplexet Alpha1H

–  Den 9 november 2016 meddelade bolaget att HAMLET 
Pharmas patentansökan avseende Alpha1H godkänts 
och patent beviljats. 

–  Den 10 november hölls bolagsstämma i Hamlet Pharma. 
Under bolagsstämman beslutades omval av Catharina 
Svanborg, Bengt Furberg och Bengt Westermark samt 
nyval av Anna Mannfalk och Christer Köhler

–  Den 16 november 2016 godkändes den Europeiska 
patentansökan avseende Alpha1H och patent beviljades.

–  Den 5 december 2016 tecknades avtal med NEOX Clinical 
Research - ett av Centraleuropas ledande clinical research 
organisations (CROs). NEOX kommer att monitorera den 
planerade blåscancerstudien. 

–  Den 16 december 2016 meddelade Bolaget att nya forsk-
ningsresultat bekräftar att peptidkomplexet Alpha1H är 
mycket effektivt mot blåscancer i en relevant djurmodell. 
Studierna visade att Alpha1H har jämbördig effekt med 
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HAMLET, med tydlig minskning av tumörtillväxt, efter 
lokal behandling i urinblåsan. 

–  Den 20 december 2016 hade Bolaget ett rådgivande möte 
med Läkemedelsverket i Uppsala. De nya forskningsrönen 
kring Alpha1H presenterades och det kliniska programmet 
diskuterades i ljuset av de positiva resultaten från tidigare 
klinisk studie av HAMLET.

–  Den 19 januari 2017 hölls extra bolagsstämma i Hamlet 
Pharma AB. Ernst & Young AB utsågs till revisionsbolag 
för tiden till nästa årsstämma.

–  Den 6 februari 2017 meddelade Bolaget att storskalig 
tillverkning av Alpha1H inletts och att den första 
”engineering batchen” är klar och har analyserats med 
positiva resultat.

–  Den 8 mars 2017 presenterades bolaget på Life Science 
dagen i Göteborg.

–  Den 11 april 2017 uppmärksammandes Hamlet Pharma i 
internationell press genom en artikel i ”The Daily Telegraph” 
efter en presentation av Bolaget och forskningen på ett 
internationellt symposium.

–  Den 24 maj 2017 presenterades Hamlet Pharma på Avanza 
börsdag i Stockholm och den 8 juni på småbolagsdagen 
i Stockholm.

Viktiga händelser efter  
räkenskapsårets utgång
–  Den 21 juli 2017 meddelade Bolaget att två toxikologiska 

studier för Alpha1H framgångsrikt genomförts. Två olika 
djurmodeller användes för att utvärdera lokal tolerans av 
Alpha1H i urinblåsan hos möss och kaniner. Resultaten från 
båda studierna visar att Alpha1H tolereras väl och substansen 
inte ger upphov till någon lokal toxicitet. Resultaten är 
viktiga och en förutsättning för start av kliniska studier.

–  Den 17 augusti 2017 slutfördes tillverkningen av GMP 
substans för kliniska studier. 

–  Den 28 augusti 2017 godkändes det kliniska studieproto-
kollet av etiska nämnden vid kliniken i Prag. Därmed tog 
Hamlet Pharma ytterligare ett steg närmare start av den 
kliniska studien på patienter med blåscancer. Etiskt god - 
kännande är ett krav för att få starta den kliniska studien 
och utvärdera effekterna av Alpha1H i denna patientgrupp.

Förväntad framtida utveckling samt 
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Bolaget har tagit viktiga strategiska beslut baserade på nya 
forskningsresultat och efter konsultation med experter inom 
viktiga områden såsom patent, marknad, regulatorisk strategi 
och kliniska prövningar. Bolaget har även diskuterat 
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer såsom:

–  Produktion av Alpha1H. Genom övergång till Alpha1H har 
bolaget säkrat tillgång till prövningsmaterial framtida kliniska 
studier. Bolaget anser sig ha god kontroll över tillverkningen 
och hittills har allt gått enligt plan men vi inser också att 
oförutsedda händelser kan medföra fördröjningar. 

–  Klinisk prövning på patienter med blåscancer. Universitets-
sjukhuset i Prag har ett stort upptagningsområde och 
behandlar löpande ett stort antal patienter med blåscancer. 
Trots detta finns det alltid en viss osäkerhet om hur snabb 
rekryteringen av patienter kan ske. Inkludering av patienter 
till kliniska studier beror på många faktorer och påverkar 
hur snabbt en utvärdering av studien kan genomföras.

–  Externa partnerskap. Bolaget har intensifierat kontakterna 
med externa samarbetspartners inom vissa indikations-
områden. Avtal rörande framtida fördelningar av vinster 
samt fördelning av utvecklingskostnader kan vara 
komplicerade och ta lång tid. Det är därför svårt att uttal 
sig om exakt när avtalen kan vara på plats.
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Större ägare och ägarförändringar under året

Aktieägare 2017-06-30 2016-06-30 2015-06-30

Linnane Pharma AB (Ägs av Prof. Catharina Svanborg) 55,10% 60,48% 85,71%

Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 4,48% 3,48% 0,00%

Herslow & Partners AB 4,01% 5,86% 9,52%

Nordnet Pensionsförsäkring AB 3,52% 8,08% 0,00%

 

Tillstånds-eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken
Hamlet Pharma bedriver inte i egen regi någon tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken.
 
 
Förändringar i eget kapital

Eget kapital (SEK) Aktiekapital Reservfond Överkursfond
Balanserat  

resultat
Årets  

resultat

Vid årets början 837 021 20 000 37 142 807 552 487 -5 448 491

Omföring av föreg års resultat -5 448 491 5 448 491

Teckningsoptioner, 161109 81 726  11 582 607

Årets resultat  -13 670 751

Vid årets slut 918 747 20 000 48 725 414 -4 896 004 -13 670 751

Förslag till disposition av företagets resultat 

SEK

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående medel:

balanserat resultat 32 246 803 

händelser under året:  

– teckningsoptioner, 161109 11 582 607

årets resultat -13 670 751

Totalt 30 158 659
  

disponeras för balanseras i ny räkning 30 158 659

Summa 30 158 659

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande noter.
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Resultaträkning

SEK Not 2017-06-30 2016-06-30

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 3, 4 -10 277 430 -6 123 185

Personalkostnader 4 -655 160 -116 360

Av/nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -27 000 0

Övriga rörelsekostnader 73 079 -15 839

Rörelseresultat -10 886 511 -6 255 384

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 639 21

Räntekostnader och liknande resultatposter -2 125 -805

Resultat efter finansiella poster -10 887 997 -6 256 168

Resultat före skatt -10 887 997 -6 256 168

Skatt på årets resultat 5 -2 782 754 807 677

ÅRETS RESULTAT -13 670 751 -5 448 491



TILLGÅNGAR, SEK Not 2017-06-30 2016-06-30

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 6 153 000 180 000

153 000 180 000

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran 7 0 2 782 754

0 2 782 754

Summa anläggningstillgångar 153 000 2 962 754

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar 352 412 1 616 070

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 63 508 128 662

415 920 1 744 732

Kassa och bank 32 359 784 31 006 689

Summa omsättningstillgångar 32 775 704 32 751 421

SUMMA TILLGÅNGAR 32 928 704 35 714 175

EGET KAPITAL OCH SKULDER, SEK Not 2017-06-30 2016-06-30

Eget kapital 9

Bundet eget kapital

Aktiekapital 918 747 837 021

Reservfond 20 000 20 000

938 747 857 021

Fritt eget kapital

Överkursfond 48 725 414 37 142 807

Balanserat resultat -4 896 004 552 487

Årets resultat -13 670 751 -5 448 491

30 158 659 32 246 803

Summa eget kapital 31 097 406 33 103 824

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 049 804 2 459 956

Övriga kortfristiga skulder 120 278 185

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 661 216 150 210

1 831 298 2 610 351

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 32 928 704 35 714 175

Balansräkning

1312
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Kassaflödesanalys

SEK Not 2017-06-30 2016-06-30

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -10 887 997 -6 256 168

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m. 27 000 0

-10 860 997 -6 256 168

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital -10 860 997 -6 256 168

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning ()/Minskning (+) av rörelsefordringar 1 328 812 -1 713 513

Ökning (+)/Minskning () av rörelseskulder -779 053 2 458 104

Kassaflöde från den löpande verksamheten -10 311 238 -5 511 577

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 -180 000

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 -180 000

Finansieringsverksamheten

Nyemissioner och teckningsoptioner 11 664 333 33 936 714

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 11 664 333 33 936 714

Årets kassaflöde 1 353 095 28 245 137

Likvida medel vid årets början 31 006 689 2 761 552

Likvida medel vid årets slut 32 359 784 31 006 689
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Not 1  Redovisningsprinciper

Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovis-
ningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån 
anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Immateriella anläggningstillgångar
Utgifter för forskning och utveckling
Utgifter för forskning, dvs. planerat och systematiskt sökande 
i syfte att erhålla ny vetenskaplig eller teknisk kunskap och 
insikt, redovisas som kostnad när de uppkommer.       
                                       
Vid redovisning av utgifter för utveckling av framtagna 
forskningsresultat eller annan kunskap tillämpas kostnads-
föringsmodellen, vilket innebär att alla utgifter kostnadsförs 
när de uppkommer.      

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings-
värde minskat med ackumulerade avskrivningar och 
nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköps-
priset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjande-
period eftersom det återspeglar den förväntade förbruk-
ningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. 
Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen. 

Materiella anläggningstillgångar År

Inventarier, verktyg och installationer 5

Leasingavtal
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella 
som operationella, som operationella leasingavtal. 
Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt 
över leasingperioden.

Utländsk valuta
Poster i utländsk valuta                         
Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balans-
dagens kurs. Icke-monetära poster räknas inte om utan 
redovisas till kursen vid anskaffningstillfället.      

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla typer av ersättningar som 
företaget lämnar till de anställda. Företagets ersättningar 
innefattar bland annat löner, betald semester, betald frånvaro 
och eventuella ersättningar efter avslutad anställning. 
Redovisning sker i takt med intjänandet. Företaget har inga 
övriga långfristiga ersättningar till anställda.

Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell 
skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för 
innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga 
resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt 
som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomst-
skatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räken-
skapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.                              
               
Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga 
temporära skillnader, dock inte för temporära skillnader som 
härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten 
skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader 
och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga 
underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade 
värdet för motsvarande tillgång eller skuld förväntas 
återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de 
skattesatser och skatteregler som är beslutade före 
balansdagen och har inte nuvärdeberäknats.                                         

Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det 
belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat på 
innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen 
omprövas varje balansdag.

Noter
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Not 2  Uppskattningar och bedömningar

Enligt de redovisningsprinciper som Bolaget följer och som 
framgår av stycket ”Allmänna redovisningsprinciper” ovan 
finns under vissa förutsättningar möjlighet att aktivera 
skattemässiga underskottsavdrag. Styrelsen har tidigare 
gjort bedömningen att förutsättningarna för att aktivera 
uppkomna underskottsavdrag har varit uppfyllda, vilket 
inneburit en redovisningsmässig positiv effekt. Då bolaget 
befinner sig i en forsknings- och utvecklingsfas har styrelsen 

under tredje kvartalet gjort en uppdaterad bedömning 
innebärande att förutsättningarna att boka upp uppskjuten 
skattefordran hänförlig till skattemässiga underskottsavdrag 
inte bedöms finnas. Detta har bokföringsmässigt påverkat 
Bolaget med 2 783 TSEK. Styrelsens bedömning kring 
redovisning av uppskjuten skattefordran innebär dock 
ingen förändring av styrelsens bedömning av Bolagets 
affärsidé, framtida intäkter eller kassaflöde.

Not 3  Operationell leasing - leasetagare  

Bolaget har inte några leasingavtal eller leasingkostnader.

Not 4   Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

2016-07-01-
2017-06-30

2015-07-01-
2016-06-30

Män 0 0

Kvinnor 1 0

Totalt 1 0

  
Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m. fl. och övriga anställda

2016-07-01-
2017-06-30

2015-07-01-
2016-06-30

Löner och andra ersättningar, styrelse och VD 1 970 000 1 152 561

(varav konsultarvoden till VD) 1 270 000 777 561

(varav konsultarvoden till styrelseordförande) 300 000 275 000

(varav styrelsearvode till styrelseordförande för 2015/2016) 100 000 0

(varav styrelsearvode till styrelseordförande för 2016/2017) 100 000 0

(varav styrelsearvode till övriga ledamöter) 200 000 100 000

(varav tantiem o.d) 0 0

Löner och andra ersättningar, Anställda 95 896 0

Sociala kostnader 62 199 16 360

(varav pensionskostnader) 0 0

Bolaget har inte några andra transaktioner med närstående än de ovanstående redovisade.
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Not 5  Skatt på årets resultat  

SEK
2016-07-01-
2017-06-30

2015-07-01-
2016-06-30

Uppskjuten skatt -2 782 754 807 677

-2 782 754 807 677

Avstämning av skattekostnad

SEK
2016-07-01-
2017-06-30

2015-07-01-
2016-06-30

Resultat före skatt -10 887 997 -6 256 168

Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22%) 2 395 359 1 376 357

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -4 178 -3 528

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 141 0

Skatteeffekt av emissionskostnader 130 805 0

Omvärdering av uppskjuten skatt 140630 0 -565 153

Justering uppskjuten skatt 2014/2015 efter skattebesked 0 1

Underskottsavdrag vars skattevärde ej längre redovisas som tillgång gällande:

– räkenskapsåret -2 522 127 0

– tidigare räkenskapsår -2 782 754 0

Redovisad skattekostnad -2 782 754 807 677

  
  

Not 6  Inventarier, verktyg och installationer  

SEK 2017-06-30 2016-06-30

Ackumulerade anskaffningsvärden

– Vid årets början 180 000 0

– Nyanskaffningar 0 180 000

180 000 180 000

Ackumulerade avskrivningar

Årets avskrivning -27 000 0

-27 000 0

Redovisat värde vid årets slut 153 000 180 000
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Not 7  Uppskjuten skatt   

SEK 2017-06-30 2016-06-30

Ingående saldo 2 782 754 1 310 089

Tillkommande skattefordringar 0 1 472 665

Återförda skattefordringar -2 782 754 0

Utgående saldo 0 2 782 754

 

Not 8  Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

För viktiga händelser efter räkenskapsårets utgång, vänligen se under förvaltningsberättelsen, sidan 9.

Not 9  Upplysning om aktiekapital  

Antal aktier Kvotvärde per aktie

Antal/värde vid årets ingång 27 900 698 0,03

Teckningsoptioner, 161109 2 724 201

Antal/värde vid årets utgång 30 624 899 0,03

Not 10  Nyckeltalsdefinitioner

 
Rörelsemarginal:
Rörelseresultat / Nettoomsättning.
 
Soliditet:
(Totalt eget kapital + 78 % av obeskattade reserver) / Totala tillgångar.
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Revisionsberättelse

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för 
Hamlet Pharma AB för år 2016-07-01 – 2017-06-30.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av Hamlet Pharma ABs finansiella ställning per 
den 30 juni 2017 och av dess finansiella resultat 
och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredo - 
visningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman 
fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards 
on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. 
Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs 
närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende 
i förhållande till Hamlet Pharma AB enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som 
har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och 
att den ger en rättvisande bild enligt årsredovis-
ningslagen. Styrelsen och verkställande direktören 
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer 
är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar 
styrelsen och verkställande direktören för 
bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta 
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, 
om förhållanden som kan påverka förmågan att 
fortsätta verksamheten och att använda antagandet 
om fortsatt drift. 

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet 
om att årsredovisningen som helhet inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel, och att lämna en 
revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men 
är ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan 
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av 
oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan 
förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen. 
 
Som del av en revision enligt ISA använder vi 
professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
•  identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga 

felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel, utformar och 
utför granskningsåtgärder bland annat utifrån 
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är 
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en 
grund för våra uttalanden. Risken för att inte upp- 
täcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentlig- 
heter är högre än för en väsentlig felaktighet som 
beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta 
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga ute- 
lämnanden, felaktig information eller åsidosättande 
av intern kontroll.

•  skaffar vi oss en förståelse av den del av 
bolagets interna kontroll som har betydelse för 
vår revision för att utforma granskningsåtgärder 
som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, 
men inte för att uttala oss om effektiviteten i den 
interna kontrollen.

•  utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper 
som används och rimligheten i styrelsens och 
verkställande direktörens uppskattningar i 
redovisningen och tillhörande upplysningar. 

•  drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 
och verkställande direktören använder antagandet 
om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovis-
ningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de 
inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon 
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns 
en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisions- 
berättelsen fästa uppmärksamheten på upplys- 
ningarna i årsredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovis-
ningen. Våra slutsatser baseras på de revisions-
bevis som inhämtas fram till datumet för revisions- 
berättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att ett bolag inte längre kan 
fortsätta verksamheten. 

•  utvärderar vi den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisning-
en återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat 
revisionens planerade omfattning och inriktning 
samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de betydande brister i den 
interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar 
och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även 
utfört en revision av styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning av Hamlet Pharma AB för 
år 2016-07-01 – 2017-06-30 samt av förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar 
vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i 
Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs 
närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till Hamlet Pharma AB 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 
Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat 
en bedömning av om utdelningen är försvarlig med 
hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets 
egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och 
ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och 
förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta 
innefattar bland annat att fortlöpande bedöma 
bolagets ekonomiska situation och att tillse att 
bolagets organisation är utformad så att 
bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets 
ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på 
ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska 
sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens 
riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring 
ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att 
medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 
därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet 
kunna bedöma om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören i något väsentligt avseende:
•  företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till 

någon försummelse som kan föranleda ersättnings- 
skyldighet mot bolaget, eller

•  på något annat sätt handlat i strid med aktiebolags- 
lagen, årsredovisnings lagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och 
därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig 
grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt 
med aktiebolagslagen.
 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag 
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte 
är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed 
i Sverige använder vi professionellt omdöme och 
har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Granskningen av förvaltningen och för- 
slaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust 
grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. 
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs 
baseras på vår professionella bedömning med 
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär 
att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, 
områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser 
skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. 
Vi går igenom och prövar fattade beslut, besluts- 
underlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden 
som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust har vi granskat om förslaget är förenligt 
med aktiebolagslagen.

Övriga upplysningar
Revisionen av årsredovisningen för år 2015-07-01 
– 2016-06-30 har utförts av en annan revisor som 
lämnat en revisionsberättelse daterad 11 oktober 
2016 med omodifierade uttalanden i Rapport om 
årsredovisningen.

Malmö den 18 oktober 2017

Ernst & Young AB

Martin Henriksson
Auktoriserad revisor

Till bolagsstämman i Hamlet Pharma AB, org.nr 556568-8958
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