












Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 
• 

• 

• 

• 

Resultaten från studierna av läkemedelskandidaten TOL2 som genomförts i samarbete med 
SciCross AB visade att det inte finns någon förhöjd risk för oönskade immunologiska effekter 
på människor. 
Toleranzia tog ytterligare ett steg i den säkerhetsmässiga utvärderingen av TOL2 genom att 
genomföra en så kallad preliminär toxikologisk studie i samarbete med RISE Research 
lnstitutes of Sweden AB (RISE). Studien, som undersökte den tänkta terapeutiska dosen samt 
en fem gånger högre dos avseende toxikologiska effekter, visade att läkemedelskandidaten 
TOL2 har en god säkerhetsprofil.
Toleranzia presenterade en ny effektiv produktionsmetod för TOL2 med vilken tio gånger mer 
protein kan produceras i jämförelse med tidigare metod. Eftersom fördelarna med den nya 
produktionsmetoden är så stora, väljer bolaget att fortsättningsvis fokusera på denna. 
Toleranzia erhöll 400 000 SEK i projektstöd från Swelife avseende validering av 
tillverkningsprocessen för läkemedelskandidaten TOL2 i industriell skala vid Testa Center i 
Uppsala. 

Finansiell utveckling under året 
Bolaget har under året i huvudsak investerat i utvecklingen av bolagets projektportfölj inom MG. Vid 

fjärde kvartalets utgång hade Toleranzia en kassabehållning om cirka 16,3 (6,9) miljoner kronor och en 
soliditet om 90,8 (87,4) procent. 

Nettoomsättning 

Resultat efter finansiella poster 
Balansomslutning 
Soliditet% 

E t k ·t•

Vid årets början 
Nyemisson 
Omföring av föreg. års resultat 
Omföring inom eget kapital 
Arets resultat 

Vid årets slut 

Framtidsutsikter 

-5 657 963
30 387 550

90,8 

-5 391 991
16 772 308

87,4 

-5 055 571
22 284 293

90,0 

66 010 

-4 109 695
27 257 005

89,7 

Aktie- Fond för Överkurs- Balanserat Arets 
kapital utv.utgifter fond resultat resultat 

999 102 4 967 558 28 900 840 -14 808 892 -5 391 991
942 669 17 633 725 

-5 391 991 5 391 991 
4 277 883 -4 277 833

-5 657 963

1 941 771 9 245 441 46 534 565 -24 478 766 -5 657 963

Genom de framgångsrika distributions- och immuntoxikologiska studierna av TOL2 som nyligen 
genomförts i samarbete med Hellenic Pasteur Institute och SciCross AB har kunskapen kring 
läkemedskandidatens säkerhetsprofil förbättrats och tilltron till att TOL2 kan utvecklas som ett säkert 
läkemedel har därmed ökat avsevärt. Vi räknar med att de pågående preliminär-toxikologiska och de 
slutliga GLP-toxikologiska studierna, som är ett myndighetskrav, kommer att fastställa TOL2s goda 
säkerhetsprofil och därmed lägga grunden för dess användning i kliniska prövningar i människa. 
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Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

-Personalrelaterade kostnader
-övriga interimsskulder

Not 11 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 

Ställda panter och säkerheter, Företagsinteckning 
Eventualförpliktelser 

Not 12 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 

2018-12-31 2017-12-3 

459 813 
1 170 146 
1 629 959 

633 261 
130 037 
763 298 

2018-12-31 2017-12-3 

250 000 
Inga 

250 000 
Inga 

Resultaten från studierna av läkemedelskandidaten TOL2 som genomförts i samarbete med SciCross 
AB visade att det inte finns någon förhöjd risk för oönskade immunologiska effekter på människor. 

Toleranzia tog ytterligare ett steg i den säkerhetsmässiga utvärderingen av TOL2 genom att 
genomfora en så kallad preliminär toxikologisk studie i samarbete med RISE Research Institutes of 
Sweden AB (RISE). Studien, som undersökte den tänkta terapeutiska dosen samt en fem gånger 
högre dos avseende toxikologiska effekter, visade att läkemedelskandidaten TOL2 har en god 
säkerhetsprofil.

Toleranzia presenterade en ny effektiv produktionsmetod för TOL2 med vilken tio gånger mer protein 
kan produceras i jämförelse med tidigare metod. Eftersom fördelarna med den nya 
produktionsmetoden är så stora, väljer bolaget att fortsättningsvis fokusera på denna. 

Toleranzia erhöll 400 000 SEK i projektstöd från Swelife avseende validering av tillverkningsprocessen 
för läkemedelskandidaten TOL2 i industriell skala vid Testa Center i Uppsala. 

Not 13 Nyckeltalsdefinitioner 

Balansomslutning: Totala tillgångar 
Soliditet: Totalt eget kapital inkl. eget kapitalandel av obeskattade reserver/ Totala tillgångar 
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