
 

 

 

 

 

 
 

Halvårsrapport 

2018-01-01 – 2018-06-30 
 

Toleranzia AB | 556877-2866 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



   

 

    2 

 

 

Styrelsen och verkställande direktören för Toleranzia AB avger härmed halvårsrapport för det första 
halvåret 2018. 

 

Sammanfattning av det första halvåret 2018 
Sex månader (2018-01-01 – 2018-06-30) 

 Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK). 
 Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 956 729 SEK (-2 918 750 SEK). 
 Resultatet per aktie uppgick till -0,19 SEK (-0,37 SEK). 
 Soliditeten uppgick till 93,5 % (89,0 %). 

 

Tre månader (2018-04-01 – 2018-06-30) 

 Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK). 
 Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 523 879 SEK (-1 594 354 SEK). 
 Resultatet per aktie uppgick till -0,10 SEK (-0,20 SEK). 

 
Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år. 
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. 
Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 15 534 170 aktier per 2018-06-30. 
Med ”Bolaget” eller ”Toleranzia” avses Toleranzia AB med organisationsnummer 556877-2866. 
 

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2018 
 

I juni hölls årsstämma i Toleranzia. Stämman beslutade bland annat att välja in tre nya styrelseledamöter 
till Toleranzias styrelse – Maarten Kraan, Eva Lindgren och Anders Milton. Samtidigt omvaldes Ola Rönn, 
Kristian Sandberg och Anders Waas som ordinarie styrelseledamöter och valdes Klementina Österberg 
som ny styrelsesuppleant. Avgående styrelseordföranden Elisabet Litsmark Nordenstam och 
styrelseledamoten Patrik Dahlqvist tackades för mycket goda insatser. Stämman beslutade också att 
bemyndiga styrelsen att besluta om genomförande av företrädesemission. Fullständig kommuniké från 
årsstämma finns att tillgå på Bolagets hemsida. 
 

Övriga händelser 
 

I april deltog Toleranzias VD, Charlotte Fribert, i den internationella konferensen ”First Antigen-Specific 
Immune Tolerance Drug Development Summit” – en konferens som fokuserade helt och hållet på den 
typ av teknologi som Toleranzia tillämpar för att utveckla läkemedel och som samlade ett stort antal 
industriella intressenter i fältet. 
 
I juni, vid det konstituerande styrelsemötet som hölls kort efter årsstämman, beslutade styrelsen att utse 
Ola Rönn till ny styrelseordförande. 
 
Under andra kvartalet har bolagets verksamhetsfokus legat på fortsatt arbete med 
tillverkningsprocessen för TOL2 samt på att undersöka de farmakodynamiska och farmakokinetiska 
egenskaperna hos TOL2 in vivo. Bland annat löper sedan början av juli en viktig studie där vi kartlägger 
hur TOL2 distribueras i kroppen efter injektion. 
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VD Charlotte Fribert kommenterar 
 
Toleranzias verksamhet under 2018 inleddes, som jag tidigare nämnt, mycket 
positivt med en viktig förstärkning av Bolagets team genom vår nya Chief 
Medical Officer och med en nära fulltecknad företrädesemission.  
 
Vid årsstämman i mitten av juni fick även Bolagets styrelse en viktig 
förstärkning genom inval av tre nya medlemmar med ledande kompetens 
inom läkemedelsutveckling och finansiering. Jag ser mycket fram emot att 
arbeta nära dem för att säkerställa att Toleranzia fortsätter att utvecklas på 

bästa sätt. Samtidigt vill jag passa på att tacka styrelsemedlemmarna Elisabet 
Litsmark Nordenstam och Patrik Dahlqvist för deras betydelsefulla insatser och 

önska dem lycka till i såväl innevarande som nya roller.  
 
Bolagets fortsatta fokus på den prekliniska verksamheten, tillsammans med våra externa 
samarbetspartners, löper enligt plan och vi räknar med att under det tredje kvartalet kunna påbörja 
inledande toxikologiska och säkerhetsfarmakologiska studier med TOL2.  
 

Efter en välbehövlig semester är nu hela Toleranzia´s team åter på plats för att fortsätta att driva 
utvecklingsarbetet med att ta bolagets läkemedelskandidat TOL2 fram till kliniska studier i människa. 
  

Göteborg den 24 augusti 2018 
Charlotte Fribert 
VD, Toleranzia AB 

  
  



   

 

    4 

 

 

Om Toleranzia  
Verksamhet 
Toleranzia AB (556877-2866) är ett svenskt bioteknikföretag som är noterat på AktieTorget. Bolaget 
utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna 
sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan lindra eller bota sjukdomen och inte 
bara minska symptomen som nuvarande behandlingar gör. Bolagets huvudfokus är den autoimmuna 
nerv- och muskelsjukdomen myastenia gravis (MG), vilken är en så kallad orphan-sjukdom, för vilken 
det idag föreligger ett stort medicinskt behov och en stor marknadspotential. Sjukdomsprevalensen är 
ungefär 200 000 personer i EU och USA tillsammans. Kännetecknet för MG är en försämrad 
neuromuskulär överföring av elektriska impulser vilket leder till en muskelsvaghet som kan bli mycket 
allvarlig för patienten. För MG utvecklar Toleranzia läkemedelskandidaten TOL2, som har potential att 
bli den första långtidsverkande eller botande behandlingen och som verkar specifikt på den 
underliggande sjukdomsorsaken. Toleranzia grundades av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget 
är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. För ytterligare information, besök: www.toleranzia.se. 
 
Bolagsstruktur och aktieinnehav 
Toleranzia har inte några dotterbolag och ingår inte i någon koncern. Bolaget har ej heller några 
aktieinnehav. 
 

 
Aktien 
Toleranzias aktie noterades på Spotlight Stock Market den 16 december 2015. Spotlight Stock Market 
är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. 
Spotlight Stock Market driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad. Under första 
kvartalet 2018 genomfördes en företrädesemission och antalet aktier i Toleranzia uppgår per den 30 juni 
2018 till 15 534 170 stycken. Bolaget har ett aktieslag, varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets 
tillgångar och resultat. 
 
Finansiell utveckling 
Bolaget har under det första och andra kvartalet i huvudsak investerat i utvecklingen av Bolagets 
toleransteknologi, framförallt avseende myastenia gravis. Vid andra kvartalets utgång hade Bolaget en 
kassabehållning om cirka 20,5 MSEK (11,0) och en soliditet om 93,5 % (89,0 %). 
 
Granskning av revisor 
Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.  
 

 
Principer för delårsrapportens upprättande 
Räkenskaperna i delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).  
 
 

 
Kommande finansiella rapporter 
Delårsrapport 3   2018-11-16 
Bokslutskommuniké 2018   2019-02-21 
 
Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av 
Bolagets verksamhet. 
 

 
Göteborg den 24 augusti 2018 
Toleranzia AB 
Styrelsen och verkställande direktören  
 
Denna information är sådan information som Toleranzia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för 
offentliggörande 2018-08-24. 



   

 

    5 

 

 

Resultaträkning i sammandrag 
 
(SEK)  2018‐04‐01  2017‐04‐01  2018‐01‐01  2017‐01‐01  2017‐01‐01 

   2018‐06‐30  2017‐06‐30  2018‐06‐30  2017‐06‐30  2017‐12‐31 

   3 mån.  3 mån.  6 mån.  6 mån.  12 mån. 

       

Nettoomsättning 
  
‐  

  
‐  

 ‐  
  
‐  

  
‐  

Aktiverat arbete för egen räkning  1 205 242  685 373  2 155 237  1 249 400  2 532 330 

Övriga rörelseintäkter  ‐  149 740   ‐                         339 784                         415 189  

  1 205 242  835 113  2 155 237  1 589 184  2 947 519 

       

Rörelsens kostnader        

Övriga externa kostnader  ‐1 944 522  ‐1 656 903  ‐3 443 864  ‐3 083 125  ‐5 327 218 

Personalkostnader  ‐773 175  ‐756 631  ‐1 650 110  ‐1 425 268  ‐2 998 790 

Av‐/nedskrivning  av  materiella  och 
immateriella anläggningstillgångar 

‐6 777  ‐6 777  ‐13 554  ‐13 554  ‐27 108 

       

Rörelseresultat  ‐1 519 232  ‐1 585 198  ‐2 952 291  ‐2 932 763  ‐5 405 597 

       

Resultat från finansiella poster        

Ränteintäkter 
  

4 333  
  
‐  

  
6 472  

                         27 300                            41 100  

Räntekostnader  ‐8 980  ‐9 156  ‐10 910  ‐13 287  ‐27 494 

Resultat efter finansiella poster  ‐1 523 879  ‐1 594 354  ‐2 956 729  ‐2 918 750  ‐5 391 991 

       

Resultat före skatt  ‐1 523 879  ‐1 594 354  ‐2 956 729  ‐2 918 750  ‐5 391 991 

       

      

Periodens resultat  ‐1 523 879  ‐1 594 354  ‐2 956 729  ‐2 918 750  ‐5 391 991 
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Balansräkning i sammandrag 
 
(SEK)  2018‐06‐30  2017‐06‐30  2017‐12‐31 

     

TILLGÅNGAR      

    

    

Anläggningstillgångar      

Immateriella anläggningstillgångar      

Balanserade utgifter för utvecklingsverksamheten                    8 965 354                     5 532 558                     6 815 488  

Patent                    2 386 296                     2 342 620                     2 380 925  

  11 351 650  7 875 178  9 196 413 

     

Materiella anläggningstillgångar      

Inventarier, verktyg och installationer  46 126  73 234  59 680 

  46 126  73 234  59 680 

     

Summa anläggningstillgångar  11 397 776  7 948 412  9 256 093 

     

Omsättningstillgångar      

Kortfristiga fordringar      

Kundfordringar  ‐  131 037  18 076 

Aktuell skattefordran                           55 809  
  
‐  

                         16 035  

Övriga fordringar  235 687  147 368  200 854 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter                        257 559                               2 748                         361 672  

  549 055  281 153  596 637 

     

Kassa och bank  20 462 101  11 037 329  6 919 578 

     

Summa omsättningstillgångar  21 011 156  11 318 482  7 516 215 

     

SUMMA TILLGÅNGAR  32 408 932  19 266 894  16 772 308 
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Balansräkning i sammandrag, fortsättning 
 
 
(SEK)  2018‐06‐30  2017‐06‐30  2017‐12‐31 

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER      

    

Eget kapital      

Bundet eget kapital      

Aktiekapital                    1 941 771                         999 102                         999 102  

Fond för utvecklingsutgifter                    7 122 795                     3 684 628                     4 967 558  

  9 064 566  4 683 730  5 966 660 

     

Fritt eget kapital      

Överkursfond                 46 534 565                  28 900 840                  28 900 840  

Balanserad vinst eller förlust  ‐22 356 120  ‐13 525 962  ‐14 808 892 

Periodens resultat  ‐2 956 729  ‐2 918 750  ‐5 391 991 

  21 221 716  12 456 128  8 699 957 

     

Summa eget kapital  30 286 282  17 139 858  14 666 617 

     

Långfristiga skulder      

Övriga långfristiga skulder  948 050  1 011 459  980 209 

  948 050  1 011 459  980 209 

Kortfristiga skulder      

Leverantörsskulder                        497 356                         380 305                         298 898  

Övriga kortfristiga skulder  77 508  75 429  63 286 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  599 736  659 843  763 298 

  1 174 600  1 115 577  1 125 482 

     

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  32 408 932  19 266 894  16 772 308 
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Förändring eget kapital i sammandrag 
 
2018‐01‐01 ‐ 2018‐06‐30  Aktiekapital 

Fond för 
utvecklingsutgifter 

Överkursfond  Balanserat resultat  Periodens resultat 

       

Vid periodens början 2018‐01‐01  999 102  4 967 558  28 900 840  ‐14 808 892  ‐5 391 991 

Nyemission  942 669    17 633 725     

Omföring föregående års resultat      ‐5 391 991  5 391 991 

Omföring inom eget kapital    2 155 237    ‐2 155 237   

Periodens resultat       ‐2 956 729 

Vid periodens slut (2018‐06‐30)  1 941 771  7 122 795  46 534 565  ‐22 356 120  ‐2 956 729 

       

      
2017‐01‐01 ‐ 2017‐06‐30  Aktiekapital 

Fond för 
utvecklingsutgifter 

Överkursfond  Balanserat resultat  Periodens resultat 

       

Vid periodens början (2017‐01‐01)  999 102  2 435 228  28 900 840  ‐7 220 991  ‐5 055 571 

Omföring föregående års resultat      ‐5 055 571  5 055 571 

Omföring inom eget kapital    1 249 400    ‐1 249 400   

Periodens resultat       ‐2 918 750 

Vid periodens slut (2017‐06‐30)  999 102  3 684 628  28 900 840  ‐13 525 962  ‐2 918 750 

       

      
2017‐01‐01 ‐ 2017‐12‐31  Aktiekapital 

Fond för 
utvecklingsutgifter 

Överkursfond  Balanserat resultat  Årets resultat 

       

Vid periodens början (2017‐01‐01)  999 102  2 435 228  28 900 840  ‐7 220 991  ‐5 055 571 

Omföring föregående års resultat      ‐5 055 571  5 055 571 

Omföring inom eget kapital    2 532 330    ‐2 532 330   

Periodens resultat       ‐5 391 991 

Vid periodens slut (2017‐12‐31)  999 102  4 967 558  28 900 840  ‐14 808 892  ‐5 391 991 
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Kassaflödesanalys i sammandrag 
 
(SEK)  2018‐04‐01  2017‐04‐01  2018‐01‐01  2017‐01‐01 

   2018‐06‐30  2017‐06‐30  2018‐06‐30  2017‐06‐30 

   3 mån.  3 mån.  6 mån.  6 mån. 

      

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN       

Resultat efter finansiella poster  ‐1 523 879  ‐1 594 354  ‐2 956 729  ‐2 918 750 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet       

Avskrivningar  6 777  6 777  13 554  13 554 

      

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 

‐1 517 102  ‐1 587 577  ‐2 943 175  ‐2 905 196 

      

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital       

Ökning (‐)/Minskning (+) av rörelsefordringar  113 014  143 758  47 582  132 118 

Ökning (+)/Minskning (‐) av rörelseskulder  ‐2 436 947  291 330  49 118  ‐67 399 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  ‐3 841 035  ‐1 152 489  ‐2 846 475  ‐2 840 477 

      

Investeringsverksamheten       

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar  ‐1 205 242  ‐693 830  ‐2 155 237  ‐1 263 796 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  ‐1 205 242  ‐693 830  ‐2 155 237  ‐1 263 796 

      

Finansieringsverksamheten       

Nyemission  ‐  ‐  18 576 394  ‐ 

Amortering av låneskulder  ‐15 625  ‐15 625  ‐32 159  ‐31 250 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  ‐15 625  ‐15 625  18 544 235  ‐31 250 

      

Periodens kassaflöde  ‐5 061 902  ‐1 861 944  13 542 523  ‐4 135 523 

      

Likvida medel vid periodens början  25 524 003  12 899 273  6 919 578  15 172 852 

      

Likvida medel vid periodens slut  20 462 101  11 037 329  20 462 101  11 037 329 
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556877-2866 

Erik Dahlbergsgatan 11 A 

411 26 Göteborg 

www.toleranzia.se 


