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Årsstämma

Inbjudan till årsstämma
ChronTech Pharma AB (556705-1965) inbjuder till årsstäm-

ma som hålls onsdagen den 26 juni 2013 klockan 15.00 

på Kilpatrick Townsend & Stockton Advokatbyrås kontor, 

Hovslagargatan 5B i Stockholm. 

Rätt att delta i årsstämman
För att ha rätt att delta i årsstämman ska aktieägare dels 

vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda ak-

tieboken onsdagen den 19 juni 2013, dels ha anmält sin 

medverkan senast onsdagen den 19 juni 2013.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste 

tillfälligt inregistrera dem i eget namn hos Euroclear Swe-

den AB. Detta innebär att aktieägare som önskar sådan 

omregistrering måste underrätta förvaltaren i god tid före 

den 19 juni 2013.

Anmälan till årsstämman kan göras direkt på  

ChronTechs hemsida www.chrontech.se, per post till  

ChronTech Pharma AB (publ.), Hälsovägen 7, 141 57  

Huddinge, per telefon 08-449 84 80, per fax 08-449 84 81 

eller per e-post till asa.ekstrand@chrontech.se.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, personnum-

mer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, an-

tal aktier samt det antal biträden (max två stycken) som 

aktieägare önskar medföra vid årsstämman.

Deltagare på stämman ska kunna styrka sin identitet. 

Firmateckningsrätt för organisation ska styrkas genom ko-

pia av registreringsbevis eller motsvarande.

Kommande rapporttillfällen
•	 Rapport	för	andra	kvartalet	2013

 Fredagen den 23 augusti 2013

•	 Rapport	för	tredje	kvartalet	2013

 Fredagen den 25 oktober 2013

•	 Bokslutskommuniké	2013

 Fredagen den 31 januari 2014

IR-kontakt
All kontakt med den externa marknaden sköts av verk-

ställande direktören tillika bolagets forskningschef. På 

bolagets hemsida, www.chrontech.se, finns all publicerad 

information om bolagets utveckling och aktie tillgänglig. 

För beställning av ekonomisk information, sänd en förfrå-

gan per e-post, info@chrontech.se, eller per post,  

ChronTech Pharma AB (publ.), Hälsovägen 7, 141 57 

Huddinge.

ChronTechs årsredovisning och övriga finansiella 

rapporter finns tillgängliga på bolagets hemsida  

www.chrontech.se. De sänds också till de aktieägare som 

så begär.

ChronTech har tagit fram och vidareutvecklar en ny  

patentsökt typ av DNA-injektionsteknologi för ett mer ef-

fektivt upptag av DNA-vaccin. ChronTech är delägare i 

den	nya	plattformsteknologin	RAS®.
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Året i korthet
•	 Utveckling av ChronTechs IVIN-teknologi för DNA-vaccination visar lovande resultat i tester på 

både små och stora djur
•	 Opsonic Therapeutics, ett bolag som ChronTech är delägare i och medgrundare av, har 

erhållit	en	initial	investering	på	750	000	USD	för	utvecklingen	av	ChronTechs	RAS®-teknologi 

VÄSENTLIGA	HÄNDELSER	EFTER	RÄKENSKAPSÅRETS	UTGÅNG

•	 ChronTech har erhållit brygglån om 1,25 MUSD
•	 De tre styrelseledamöterna William W. Hall, Simon Kukes och John Climax har på egen 

begäran avgått från ChronTech Pharmas styrelse
•	 ChronTechs kontrollerade kliniska fas II-studie med ChronVac-C® i kombination med 

standardbehandling ger blandade resultat
•	 En extra bolagsstämma den 19 april 2013 beslutade att godkänna att en grupp aktieägare 

förvärvar en andel om ca 70 procent av bolagets projekt avseende utveckling av DNA-
vacciner mot hepatit B och hepatit C

•	 En extra bolagsstämma i ChronTech Pharma AB den 6 maj 2013 beslutade om minskning av 
aktiekapitalet genom indragning av aktier och ändring av bolagsordningen

•	 En extra bolagsstämma den 16 maj 2013 beslutade att godkänna ytterligare förslag till 
omstrukturering av bolaget som komplement till det som beslutades om vid extrasstämman 
den 19 april. Samma grupp aktieägare förvärvar resterande del (ca 30 procent) av den del 
av bolagets verksamhet som avser utveckling av DNA-vacciner mot hepatit B och hepatit C. 
ChronTech kommer därefter att inneha 20 % i Opsonic samt hela teknologin avseende IVIN

•	 Styrelsen fortsätter att arbeta med att lösa bolagets finansiering

Nyckeltal
2012-01-01
2012-12-31

2011-01-01
2011-12-31

2010-01-01
2010-12-31

2009-01-01
2009-12-31

2008-01-01
2008-12-31

Rörelsens intäkter, MSEK 0,0 0,0 0,7 1,9 4,5

Intern forskning och utveckling (kostnadsförd), MSEK -0,0 -0,0 -0,3 -0,5 -0,9

Extern forskning och utveckling (kostnadsförd), MSEK -13,9 -15,2 -9,3 -5,9 -16,2

Rörelseresultat, MSEK -19,8 -20,3 -14,6 -11,5 -24,9

Årets resultat, MSEK -19,7 -20,2 -14,6 -11,6 -24,9

Resultat per aktie, SEK -0,11 -0,17 -0,20 -0,26 -1,73

Investeringar i materiella anläggningstillgångar, MSEK 0,3 1,0 0,0 0,0 0,1

Balansomslutning, MSEK 2,0 18,1 6,8 16,8 7,1

Kassaflöde, MSEK -15,7 10,1 -8,7 11,1 -2,0

Eget kapital per aktie, SEK -0,04 0,06 0,03 0,17 -0,04

Soliditet, % neg 64,6 35,3 70,8 neg

Avkastning på sysselsatt kapital, % neg neg neg neg neg

Avkastning på eget kapital, % neg neg neg neg neg

Skuldsättningsgrad, ggr 0,0 0,0 0,0 0,07 neg

Likvida medel, MSEK 0,1 15,8 5,7 14,4 3,3

Andel riskbärande kapital, % neg 64,6 35,3 70,8 neg

Medelantal anställda 3 2 2 3 5
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VD har ordet

Terapin av kroniskt hepatit C-virusinfekterade patienter 
har under det gångna året förändrats avsevärt i och med 
införandet av s.k. direktverkande småmolekyler i be-
handlingsarsenalen. För närvarande är det två olika 
proteas-hämmare (boceprevir och telaprevir), som an-
vänds i kombination med nuvarande standardbehand-
ling, d.v.s. interferon kombinerat med ribavarin. Under 
2012 har resultat från många olika kliniska studier med 
nya direktverkande småmolekyler presenterats. Förutom 
kraftigt förbättrade proteashämmare både avseende 
effekt och biverkningsprofil har också nya läkemedel 
riktade mot virus polymeras testats med stor framgång. 
Det är min bedömning att framtidens terapi mot kronisk 
hepatit C-virusinfektion kommer att vara en kombina-
tion av två eller tre olika direktverkande småmolekyler, 
kanske alla i en och samma tablett. Om några år kom-
mer ingen att behandlas med interferon eller ribavarin.  
Även om det kommer att bli svårt att bota alla patienter 
med enbart stoppmediciner är trenden för närvarande 
att gå mot helt per-orala behandlingar. Denna snabba 
utveckling inom hepatit-C marknaden var svår att för-
utse för två år sedan. Detta har också resulterat i att det 
är svårt att finansiera ett terapiprojekt som bygger på 
injektioner, även om det är vår övertygelse att ett tera-
peutiskt vaccin mot hepatit C kommer att ha en plats på 
marknaden. ChronTechs finansiella läge har gjort att 
bolagets prekliniska utvecklingsarbete i stort sett legat 

nere de sista tre månaderna av förra året och därefter. Vi 
slutförde dock under det gångna året vår kliniska fas 
II-studie med ChronVac-C® i kombination med interfe-
ron och ribavarin. Tyvärr blev resultaten inte riktigt vad 
vi hoppats på även om vi kunde se att fler blev botade i 
testgruppen än i gruppen som enbart erhöll standardbe-
handling. I ljuset av dessa resultat samt den snabba för-
ändringen av hepatit-C marknaden har därför 
ChronTechs styrelse insett att det inte är lönt att fortsätta 
utvecklingen av den första generationens ChronVac-C® 
utan att framgent helt koncentrera utvecklingsarbetet på 
andra-generationens vaccin, de vi kallar Cvacc och Bvacc 
administrerat med ChronTechs nya injektionsteknik 
IVIN. Kostnaderna för att ta Cvacc till och med klinisk 
fas II beräknas till minst 15 miljoner US-dollar och lika 
mycket för Bvacc. Att resa riskkapital av denna storlek 
bedöms vara svårt om inte omöjligt för ett publikt bolag 
med ett börsvärde omkring 20 MSEK. ChronTechs sty-
relse har därför förordat aktieägarna att acceptera ett 
bud från en grupp aktieägare att köpa ut hepatitteknolo-
gierna från bolaget, vilket också beslutades om vid extra 
bolagsstämma den 16 maj 2013. Bolaget kommer däref-
ter att koncentrera sin verksamhet kring IVIN-projektet, 
som har en lägre kostnad och bedöms ha en större chans 
att lyckas. 

IVIN-projektet är en som vi bedömer optimerad lös-
ning på att få injicerat DNA att tas upp av celler så att 
DNA:t kan komma till uttryck i dem. För närvarande 
används avancerad elektronisk eller mekanisk utrustning 
som in vivo-elektroporering eller ”gene gun”, för att 
erhålla ett någorlunda gott upptag av DNA. För att på ett 
enklare sätt lösa problemet med DNA-upptag och på sikt 
komma ifrån beroende av andra bolag för vaccinadmi-
nistration har ChronTechs forskare utvecklat IVIN, en 
ny injektionsteknologi, som genom en centrerad injek-
tionsriktning från flera nålar gör att produktion av vac-
cinprotein kraftigt ökar jämfört med injektion via van-
liga injektionsnålar. Det engelska konsultföretaget Team 
Consulting har på ChronTechs uppdrag också utvecklat 
IVIN så att man i samband med den nya injektionstekno-
login kan utföra en elektroporering av injicerat DNA. 
Denna kombination har i djurförsök visat sig kraftigt 
öka upptaget av DNA jämfört med någon annan teknik. 

Som vi tidigare berättat har den så kallade RAS®-
teknologin (omdirigering av naturliga antikroppar) utli-
censierats till det amerikanska bioteknikföretaget 
Opsonic Therapeutics Inc. där ChronTech har ett  
20%-igt ägande. Opsonics har genom licens tillgång till 
en unik teknologi för framtagande av peptider som bin-
der starkt och specifikt till det man önskar, såsom  
smittämnen eller cancerspecifika strukturer på tumörcel-
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Huddinge den 4 juni 2013

Anders Vahlne
Verkställande Direktör

ler. Opsonic har erhållit en finansiering om 750 000 
USD och har förvärvat tre peptider vilka binder till pro-
teinet TNF-alfa. I samarbete med Bayer i San Francisco 
har Opsonic i djurförsök kunnat visa att halveringstiden 
för en peptid förlängs i kroppen med RAS®-teknologin. 
Detta är det första ”proof-of-concept” in vivo för RAS®-
teknologin. Opsonic sonderar möjligheterna att attrahera 
ytterligare amerikanskt riskkapital för den fortsatta 
verksamheten. 

Då ChronTech ännu inte har några intäkter har våra 
kostnader tidigare täckts av emissioner av nya aktier. 
Under det gångna året lyckades vi inte dra in ytterligare 
finansiering av bolagets verksamheter. Under våren 2013 
erhöll vi en bridge-finansiering om 625  000 USD med 
löfte om ytterligare 625 000 USD. Bolaget har därefter i 
diskussion med långivaren samt en grupp utländska 
aktieägare först kommit fram till en försäljning av 70% 
av bolagets hepatit-teknologier, vilket beslutades om vid 
en extra bolagsstämma den 19 april, för att därefter få 
ett nytt erbjudande av samma grupp aktieägare där de 
köper ut 100% av ChronTechs hepatit B och 
C-teknologier för övertagande av ChronTechs lån om 
1 250 000 USD, en revers om 1 000 000 USD samt en 

utfästelse att finansiera den kliniska utvecklingen av 
IVIN fram till kliniskt användbar produkt eller max 
1 500 000 USD mot en licens att använda IVIN för 
hepatitvaccin. I avtalet ingår också att gruppen aktieä-
gare lämnar tillbaka 80 274 295 aktier till ChronTech. 
Detta förslag beslutades godkännas vid en extrastämma 
den 16 maj. För att möjliggöra indragning av dessa aktier 
beslöt en extra bolagstämma den 6 maj att minska aktie-
kapitalet genom indragning av motsvarande antal aktier 
och ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapital 
och antal aktier. Beslutet innebär en minskning av aktie-
kapitalet med 2 408 228,85 SEK för förlusttäckning 
genom indragning av 80 274 295 aktier. Aktiekapitalet 
skall nu uppgå till lägst 3 000 000 SEK och högst 
12 000 000 SEK och antalet aktier till lägst 
100 000 000 och högst 400 000 000. 

Det är klart att jag med vemod ser att hepatit-teknolo-
gierna försvinner från bolaget, men jag tror att denna 
lösning kommer att resultera i ett finansiellt stabilare 
ChronTech med en större chans till kommersiell fram-
gång.

VD	HAR	ORDET
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ChronTechs	affärsidé	är	efter	den	i	maj	2013	beslutade	omstruktureringen	

att skapa ett framgångsrikt medicintekniskt bolag genom att utveckla och 

kommersialisera en ny injektionsteknologi kallat IVIN för upptag av DNA i 

celler. 

Affärsidé, mål och strategier

Affärsidé
ChronTechs affärsidé är att skapa ett framgångsrikt 
medicintekniskt bolag genom att utveckla och kommer-
sialisera bolagets patentsökta DNA-injektionsteknologi 
IVIN.  

Mål
IVIN
ChronTechs målsättning för det kommande året avse-
ende IVIN är att utveckla IVIN för kliniska prövningar 
på människa samt ta fram en industriell produktionslina 
för IVIN.  

Strategier
Fokusering 
Ett forskningsföretag med ChronTechs storlek och finan-
siella förutsättningar måste vinnlägga sig om att de be-
gränsade interna resurserna fokuseras. ChronTechs re-
surser kommer också under det kommande året att 
koncentreras till utvecklingen av bolagets huvudprojekt 
IVIN. 

Samarbete
För att optimera resurserna bedriver ChronTech forsk-
ningsprojekten både självständigt och inom ramen för 
samarbetsavtal med strategiska partners. Genom sådana 
samarbeten har ChronTech möjlighet att driva projekten 
kostnadseffektivt och delta i flera forskningsprojekt, 
vilket minskar beroendet av enskilda projekt. För att 
säkerställa att det kommersiella värdet av forskningsre-
sultaten stannar i bolaget har ChronTech bland annat 
avtal med inblandade universitetsforskare om transfere-
ring av äganderätten av deras upptäckter till ChronTech. 

Patent
En aktiv patentstrategi säkerställer ChronTechs struktur-
kapital och är absolut avgörande för ett bolag i den medi-
cintekniska branchen. ChronTechs strategi är att skapa 
ett effektivt skydd för sina produkter och teknologier i de 
för bolaget viktiga regionerna Nordamerika, Europa och 
Asien. Strategin är att initialt söka patent i USA. 
ChronTech har knutit den amerikanska patentbyrån 
Knobbe Martens Olson & Bear till sig för hantering av 
patentfrågor. 

Finansiering
Finansiering av verksamheten i ett medicintekniskt bolag  
i utvecklingsfas kan ske antingen genom utlicensiering av 
bolagets teknologier till etablerade läkemedelsbolag för 
vidare klinisk utveckling, via partnerskapsfinansiering 
eller genom nyemission. 
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Forskningsportföljen

Ett välkänt problem vid DNA-vaccination är att det till-
förda DNA:t stannar utanför cellerna och bryts ned, om 
inte någon ytterligare typ av behandling ges samtidigt. 
Hittills har DNA-vaccinationsbolag löst detta problem 
genom att använda så kallad in vivo-elektroporering. 
Denna teknik innebär att man utsätter celler för två kor-
ta elektriska pulser vilket orsakar små tillfälliga hål (po-
rer) i cellmembranet, det vill säga cellens skal. När dessa 
hål uppstår kan DNA effektivt ta sig in i cellen. Förutom 
att DNA-upptaget ökar och därmed vaccinproduktionen 
så fungerar även in vivo-elektroporering som ett adju-
vans, dvs det lockar till sig immunceller. ChronTech 
utvecklar nu ett helt nytt och effektivare sätt att adminis-
trera DNA-vaccin, nämligen IVIN (se nedan). 

IVIN, en ny injektionsteknologi för 
DNA-vaccination 

Ett betydande problem vid DNA-vaccination och DNA-
terapi är att DNA inte tas upp i celler och att de därmed 
producerar för lite DNA-produkt, exempelvis vaccinpro-
tein vid injektion med vanlig injektionsnål. Avancerad 
elektronisk eller mekanisk utrustning som in vivo-elek-
troporering eller ”gene gun” krävs vanligen för en bra 
effekt. För att på ett betydligt enklare sätt lösa detta 
problem har ChronTechs forskare utvecklat en ny injek-
tionsteknologi som genom en centrerad injektionsrikt-

ning av flera nålar gör att produktion av vaccinprotein 
kraftigt ökar jämfört med injektion via vanliga injek-
tionsnålar. Förutom den nya nålen behövs endast en 
vanlig kommersiellt tillgänglig spruta för att DNA-
vaccination skall kunna utföras effektivt. Denna teknik 
är nu patentsökt. ChronTech har nu vidarutvecklat IVIN 
så att denna teknologi kombineras med elektroporering. 
Genom denna kombination erhålles ett mycket kraftigare 
DNA-uttryck i cellvävnaden jämfört med tidigare tekno-
logier. 

RAS®-projektet
RAS®-projektet, Redirecting Antibody Specificity, utli-
censierades under 2009 till det nystartade amerikanska 
biotechbolaget Opsonic Therapeutics. Genom denna 
utlicensiering, vilken gav ChronTech ett 20%-igt ägande 
i Opsonics, kommer RAS®-projektet att få tillgång till en 
ny unik teknik för framtagande av peptider som binder 
till önskat mål, exempelvis smittämnen som bakterier 
och virus, unika strukturer på tumörceller eller sjuk-
domsframkallande proteiner. Under året erhöll Opsonic 
en finansiering i form av ett konvertibelt lån på 750 000 
USD med möjlighet att öka finansieringen upp till 2 mil-
joner USD från en amerikansk privatinvesterare. Lånet 
löper på tre år till en ränta av 5%. Under året har pepti-
der, vilka binder till proteinet TNF-alfa förvärvats. 
Dessa kommer att utvärderas i en musmodell. VD för 
Opsonic är Albert R. Collinson, PhD.

Efter ChronTechs omstrukturering kommer bolaget att koncentrera sin verksamhet 

kring den nya och patentsökta DNA-injektionsteknologin IVIN.
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För att kunna utveckla medicintekniska produkter på ett rationellt och kostnadseffektivt 

sätt samarbetar ChronTech med världsledande forskare och företag. På så sätt 

kan ChronTech säkerställa forskningen inom alla bolagets projekt trots den lilla 

organisationen. ChronTechs medarbetare har breda kontaktytor som grundar sig på lång 

branscherfarenhet.

Nätverk och medarbetare

Organisation
ChronTech har valt att vara en liten intern organisation 
som kompletteras med ett större antal samarbetspartners 
och underleverantörer. Genom att använda olika samar-
betspartners har ChronTech haft möjlighet att, efter 
behov, knyta till sig viktig kompetens och erfarenhet och 
har i enlighet med denna strategi minskat antalet an-
ställda för att få en så kostnadseffektiv verksamhet som 
möjligt. Forskning sker i forskarlag på några av Sveriges 
främsta forskningsinstitutioner. Nyckeln till ChronTechs 
framgång är att säkerställa en fungerande styrning av 
den externa kompetens som är knuten till bolaget. 

Personal
Bolaget hade vid årets slut 6 anställda, varav 5 deltids-
anställda.

ChronTechs kompetensnätverk
ChronTech samarbetar med världsledande företag och 
har internationella kontakter med forskare inom respek-
tive område för att på ett rationellt och kostnadseffektivt 
sätt kunna utveckla medicintekniska produkter. 
ChronTech tecknar samarbetsavtal med partners som 
effektivt kompletterar den kompetens som finns inom 
ChronTech. Detta gör att ChronTech kan säkerställa att 
utvecklingen inom alla bolagets projekt drivs framåt på 
ett effektivt sätt trots den lilla egna organisationen. 

Säkerställande av värden 
Genom formaliserade samarbeten säkerställer 
ChronTech ägandet av de värden som skapas i samarbete 
med bolagets externa samarbetspartner och underleve-
rantörer. ChronTech har avtal med universitetsforskarna 
om transferering av äganderätten till deras upptäckter till 
ChronTech.
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ChronTech-aktien

Aktien
Antalet aktier i ChronTech uppgick per 2012-12-31 till 
181 137 022. Aktiekapitalet uppgår till 5 434 110,66 
SEK. Varje aktie medför lika rätt till andel i ChronTechs 
tillgångar och vinst och berättigar innehavaren till en 
röst.

ChronTech-aktien är sedan den 18 oktober 2006 
ansluten till First North. Kortnamnet för aktien är 
CTEC. En aktiepost i ChronTech är 1 aktie. Med verkan 
från den 5 september 2012 är ChronTech placerad på 
First North ś observationslista på grund av bolagets 
osäkra finansiella situation. Vid utgången av 2012 upp-
gick ChronTechs börsvärde (baserat på 181 137 022 
aktier) till 18,1 MSEK. Den högsta betalkursen, 0,23 
SEK, nådde ChronTech-aktien den 2, 10, 13, 20, 23, 26, 
27 och 31  januari 2012, samt den 2, 3 och 8 februari 
2012. Den lägsta betalkursen, 0,06 SEK, noterades den 1 
augusti 2012. Totalt omsattes ChronTech-aktier till ett 
värde av 1 349 799 SEK under 2012. 
Omsättningshastigheten uppgick till 4 procent.

Utestående optionsprogram
Samtliga serier (A-D) i bolagets senaste personaloptions-
program har förfallit utan att optionerna har utnyttjats.

Nyemissioner
Under kvartal 4 2011 genomfördes en nyemission med 
företrädesrätt för aktieägarna om högst 46 109 965  
aktier till teckningskursen 0,31 SEK. Nyemissionen teck-
nades till ett antal av 2 573 820 aktier och bolaget tillför-
des ca 0,3 MSEK efter emissionskostnader. Emissionen 
registrerades hos Bolagsverket den 5 januari 2012.

Bemyndigande
Årsstämman 16 april 2012 beslutade att bemyndiga 
styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa års-

stämma och med eller utan företrädesrätt, besluta om 
nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konver-
tibla skuldebrev. Betalning skall ske kontant och/eller 
med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest 
med villkor. Syftet med bemyndigandet är att bolaget 
skall kunna resa rörelsekapital. Skälet till att avvikelse 
från aktieägarnas företrädesrätt skall kunna ske är att 
underlätta erforderlig kapitalanskaffning. Om nyemis-
sion sker mot kontant betalning med avvikelse från ak-
tieägarnas företrädesrätt skall emissionsvillkoren vara 
marknadsmässiga. Bemyndigandet har inte utnyttjas.

Aktieägare
Antalet aktieägare i ChronTech uppgick den 28 december 
2012 till 2 981, av vilka 119 var utländska ägare. De tio 
största aktieägarna svarade vid utgången av december 
2012 för 75,5 procent av röster och kapital. Andelen juri-
diska personer var per den 28 december 2012 7,18 procent 
(varav 3,02 procent avser utländska juridiska personer) 
och andelen svenska privatpersoner var 92,82 procent. 

Utdelning
Bolagets utdelningspolicy innebär att utdelning till  
aktieägarna blir aktuell först då bolaget visar lönsamhet. 
Ingen utdelning har utbetalats under 2012 och styrelsen 
föreslår att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 
2012.

First North
First North är en alternativ marknadsplats som drivs av 
de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har 
inte samma juridiska status som en reglerad marknad. 
Bolag på First North regleras av First Norths regler och 
inte av de juridiska krav som ställs för handel på en regle-
rad marknad. En placering i ett bolag som handlas på 
First North är mer riskfylld än en placering i ett börsno-

ChronTech-aktien är ansluten till First North sedan den 18 oktober 2006. 
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CHRONTECH-AKTIEN

terat bolag. Aktier på First North handlas elektroniskt 
via NASDAQ OMX handelssystem. Alla företag på First 
North har ett avtal med en godkänd rådgivare (Certified 
Adviser). ChronTechs Certified Adviser på First North är 
Remium Nordic AB. Remium ansvarar som Certified 
Adviser för att ChronTech kontinuerligt lever upp till 
First Norths regelverk och rapporterar omedelbart till 
NASDAQ OMX om någon regel bryts. NASDAQ OMX 
övervakar kontinuerligt handeln och kontrollerar även 
att Certified Advisers lever upp till sina åtaganden.

Ägarstatistik per 2012-12-28
Storleksklass Antal ägare Antal aktier

1 - 500 1  321 188 492

501 - 1 000 288 217 935

1 001 - 5 000 676 1 637 517

5 001 - 10 000 240 1 866 028

10 001 - 15 000 108 1 344 726

15 001 - 20 000 67 1 193 637

20 001 - 281 174 688 687

Totalt 2 981 181 137 022
Källa: Euroclear Sweden AB

Aktiedata 12-01-01 
12-12-31

11-01-01 
11-12-31

Resultat per aktie, SEK -0,11 -0,17

Resultat per aktie efter 
utspädning, SEK

 
-0,11

 
-0,17

Utdelning, SEK - -

Eget kapital, SEK -0,04 0,06

Börskurs vid årets slut, SEK 0,10 0,23

Genomsnittligt antal utestående aktier 181 137 022 118 383 017

Utestående antal aktier vid årets slut 181 137 022 181 137 022*
För beräkningsgrunder se not 4 Resultat per aktie. Omräkning har skett p g a för 
fondemissionselement i genomförda företrädesemissioner.

* Inklusive 2 573 820 betalda men ännu inte registrerade hos Bolagsverket. Regist-
rering har skett den 5 januari 2012.

Ägarförhållande per 2012-12-28
Namn Antal aktier Innehav %

Sunninghill Investments Ltd 30 000 000 16,6

Kukes, Simon 30 000 000 16,6

UBS AG Clients Account 19 860 738 11,0

Smith Rutger, inkl. bolag 16 001 000 8,8

ML, Pierce, Fenner & Smith Inc 10 274 975 5,7

Lachman, Prem och närst. 10 000 000 5,5

Eligius Invest AB 10 000 000 5,5

Johansson, Anders 4 400 000 2,4

Försäkringsab. Avanza Pension 3 673 839 2,0

JRS Asset Management AB 2 492 951 1,4

Övriga ägare 44 433 519 24,5

Totalt 181 137 022 100,00
Källa: Euroclear Sweden AB

I den omstrukturering av bolaget som beslutats av extra 
bolagsstämmor och beskrivs under ”Väsentliga händelser 
efter räkenskapsårets utgång” på bl a sidan 3 ingår att  
80 274 975 aktier i bolaget inlöses och makuleras. 
Bolaget har före transaktionen 181 137 022 utestående 
aktier och de aktier som kommer att makuleras och lösas 
in motsvarar således ca 44,3 procent av det totala antalet 
aktier i bolaget. 
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Sedan bolagets bildande den 7 juni 2006 har bolagets aktiekapital och antal aktier utvecklats enligt följande:

CHRONTECH-AKTIEN

Aktiekapitalets utveckling

År Händelse
Ökning av antalet 

aktier
Ökning av  

aktiekapital, SEK Totalt antal aktier
Aktiens kvotvärde, 

SEK Aktiekapital, SEK

2006 Registrering 100 000 1,00 100 000,00 

2006 Split 20:1 1) 1 900 000 2 000 000 0,05 100 000,00

2006 Nyemission 2) 21 566 068 1 078 303,40 23 566 068 0,05 1 178 303,40 

2006 Nyemission 3) 1 426 71,30 23 567 494 0,05 1 178 374,70

2006 Kvittningsemission 4) 500 000 25 000,00 24 067 494 0,05 1 203 374,70

2006 Företrädesemission 5) 24 067 494 1 203 374,70 48 134 988 0,05 2 406 749,40

2007 Nyemission 6) 125 882 6 294,10 48 260 870 0,05 2 413 043,50

2008 Företrädesemission 7) 31 205 705 1 560 285,25 79 466 575 0,05 3 973 328,75

2008 Minskning av aktiekapitalet 8) - -3 178 663,00 79 466 575 0,01 794 665,75

2008 Nyemission 9) 5 0,05 79 466 580 0,01 794 665,80

2008 Omvänd split 1:10 10) -71 519 922 - 7 946 658 0,10 794 665,80

2008 Företrädesemission 7) 121 320 12 132,00 8 067 978 0,10 806 797,80

2008 Företrädesemission 11) 1 718 246 171 824,60 9 786 224 0,10 978 622,40

2008 Riktad emission 12) 4 000 000 400 000,00 13 786 224 0,10 1 378 622,40

2008 Företrädesemission 13) 6 161 322 616 132,20 19 947 546 0,10 1 994 754,60

2008 Nyemission 14) 2 866 286,60 19 950 412 0,10 1 995 041,20

2009 Företrädesemission 13) 3 624 902 362 490,20 23 575 314 0,10 2 357 531,40

2009 Minskning av aktiekapitalet 15) - -1 650 271,98 23 575 314 0,03 707 259,42

2009 Riktad emission 16) 6 000 000 180 000,00 29 575 314 0,03 887 259,42

2009 Riktad emission 16) 6 000 000 180 000,00 35 575 314 0,03 1 067 259,42

2009 Företrädesemission 17) 35 575 314 1 067 259,42 71 150 628 0,03 2 134 518,84

2010 Företrädesemission 18) 11 069 302 332 079,06 82 219 930 0,03 2 466 597,90

2011 Riktad emission 19) 80 000 000 2 400 000,00 162 219 930 0,03 4 866 597,90

2011 Kvittningsemission 20) 10 000 000 300 000 172 219 930 0,03 5 166 597,90

2011 Företrädesemission 21) 6 343 272 190 298,16 178 563 202 0,03 5 356 896,06

2011 Företrädesemission 22) 2 573 820 77 214,60 181 137 022 0,03 5 434 110,66

1) Vid extra bolagsstämma i bolaget den 30 juni 2006 beslutades om en ny bolagsordning vilken bl a innebar att antalet aktier ökades genom en split från 100 000 till 
2 000 000. Varje akties andel i aktiekapitalet (aktiens kvotvärde) uppgår därefter till 0,05 SEK.
2) I augusti 2006 genomfördes inför utdelningen en nyemission om 21 566 068 nyemitterade aktier. Emissionskursen uppgick till 0,05 SEK och bolaget tillfördes 
1 078 303,40 SEK.
3) I september 2006 genomfördes inför utdelningen en nyemission om 1 426 nyemitterade aktier. Emissionskursen uppgick till 0,05 SEK och bolaget tillfördes 71,30 SEK.
4) I november 2006 genomfördes en kvittningsemission om 500 000 nyemitterade aktier riktad till Damavand Wound AB. Emissionskursen uppgick till 1,65 SEK.
5) I december 2006 genomfördes en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna om 24 067 494 aktier. Emissionskursen uppgick till 1,25 SEK och bolaget tillfördes ca 
30,1 MSEK före emissionskostnader om ca 2,5 MSEK. Nyemissionen registrerades hos Bolagsverket den 3 januari 2007.
6) I kvartal 2 2007 har 125 882 TO1 med ett lösenpris på 2 SEK använts till att teckna lika många aktier varvid bolaget tillförts 251 764 SEK.
7) I januari 2008 genomfördes en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna om högst 48 260 870 aktier och högst 48 260 870 teckningsoptioner i form av Units. 
Nyemissionen tecknades till ett antal av 32 418 905 Units och tillförde bolaget ca 16,2 MSEK före emissionskostnader om ca 1,6 MSEK.
8) Minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning enligt beslut av årsstämman 2008.
9) I maj 2008 genomfördes inför den omvända spliten 1:10 en nyemission om 5 nyemitterade aktier.
10) I maj 2008 genomfördes en sammanläggning av aktier, s k omvänd split, varigenom tio aktier sammanlades till en aktie.
11) I kvartal 3 2008 genomfördes en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna om högst 8 067 978 aktier och högst 8 067 978 teckningsoptioner i form av Units. 
 Nyemissionen tecknades till ett antal av 1 718 246 Units och tillförde bolaget ca 3,4 MSEK före emissionskostnader om ca 0,7 MSEK.
12) Under kvartal 4 2008 har en riktad emission genomförts om 4 000 000 aktier till kursen 1,25 SEK. Nyemissionen har tillfört bolaget 5 MSEK.
13) Under kvartal 4 2008 genomfördes dessutom en företrädesemission som per 2008-12-31 tillfört bolaget 3,1 MSEK före emissionskostnader. I emissionen har ytterligare 
 1,8 MSEK tillförts bolaget i januari 2009.
14) I kvartal 4 2008 har 2 866 TO3 med ett lösenpris av 2 SEK använts till att teckna lika mänga aktier varvid bolaget tillförts ca 6 TSEK.
15) Minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning enligt beslut av årsstämman 2009.
16) Under kvartal 3 2009 genomfördes två emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna om vardera 6 000 000 aktier till kursen 0,50 SEK. Nyemissionerna har tillfört 
bolaget 6 MSEK före emissionskostnader om ca 0,1 MSEK.
17) Under kvartal 4 2009 genomfördes en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna om 35 575 314 aktier till kursen 0,50 SEK. Företrädesemission fulltecknades och 
hade per 2009-12-31 tillfört bolaget ca 17 MSEK före transaktionskostnader och ytterligare 0,8 MSEK har tillförts bolaget i januari 2010. Emissionskostnader uppgår till ca 
0,8 MSEK.
18) Under kvartal 4 2010 genomfördes en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna om högst 47 433 752 aktier. Nyemissionen tecknades till ett antal av 11 069 302 
aktier och tillförde bolaget ca 5,5 MSEK före emissionskostnader om ca 0,5 MSEK. Emissionen registrerades hos Bolagsverket 11 januari 2011.
19) I kvartal 3 2011 ha ren riktad emission genomförts om 80 miljoner aktier till kursen (avrundat) 0,31 SEK per aktie som tillfört bolaget ca 25 MSEK.
20) I kvartal 4 2011 har en kvittningsemission genomförts om 10 miljoner aktier till kursen (avrundat) 0,31 SEK per aktie. Betalning har skett genom kvittning av brygglån.
21) Under kvartal 4 2011 genomfördes en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna om högst 22 miljoner aktier till kursen 0,20 SEK. Nyemissionen tecknades till ett 
antal av 6 343 272 aktier och tillförde bolaget ca 1,3 MSEK före transaktionskostnader om ca 0,2 MSEK.
22) Under kvartal 4 2011 genomfördes en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna om högst 46 109 965 aktier till kursen 0,31 SEK. Nyemissionen tecknades till ett 
antal av 2 573 820 aktier och tillförde bolaget ca 0,8 MSEK före transaktionskostnader om ca 0,5 MSEK. Emissionen registrerades hos Bolagsverket 5 januari 2012.
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Årsstämman 
Vid årsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt för att, i 
enlighet med svensk bolagsrättslig lagstiftning och 
ChronTechs bolagsordning, fatta beslut rörande styrel-
sens sammansättning och andra centrala frågor.

Styrelsens arbetsformer 
Vid årsstämman den 16 april 2012 omvaldes Thomas 
Lynch, Anders Vahlne, Matti Sällberg, William W Hall, 
John Climax, Prem Lachman och Simon Kukes till sty-
relse. Thomas Lynch omvaldes till styrelseordförande. 
Samtliga ledamöter är valda till nästa årsstämma. 
Styrelsens uppgifter regleras av aktiebolagslagens be-
stämmelser om bolagsstyrning och bolagsordningen. 
Dessutom iakttar bolaget regelverket vid First North. 

ChronTech är inte skyldigt att tillämpa Svensk kod för 
bolagsstyrning.

Enligt den arbetsordning som varje år antas vid kon-
stituerande sammanträde efter årsstämma skall styrelse-
sammanträden hållas minst en gång i kvartalet. Under 
2012 har ChronTechs styrelse sammanträtt 7 gånger.

De tre styrelseledamöterna William W. Hall, Simon 
Kukes och John Climax har på egen begäran från och 
med 28 mars 2013 avgått från ChronTech Pharma AB:s 
styrelse. Styrelsen består härefter av Thomas Lynch (ord-
förande), Prem Lachman, Matti Sällberg och Anders 
Vahlne. 

Ledningsgrupp 
ChronTechs ledningsgrupp består av bolagets verkstäl-
lande direktör tillika forskningschef samt ekonomichef. 
Det är verkställande direktörens ansvar att verkställa 
styrelsens beslut och fördela de olika frågorna till led-
ningsgruppens medlemmar.

Organisation 
ChronTech har en liten intern organisation med ett större 
antal samarbetspartners och underleverantörer. Genom 
att ha olika samarbetspartners har ChronTech kunnat 

knyta till sig viktig kompetens och erfarenhet. Forskning 
sker i forskarlag ute på några av Sveriges främsta forsk-
ningsinstitutioner. Nyckeln till ChronTechs framgång är 
att säkerställa en fungerande styrning av den externa 
kompetens som är knuten till bolaget.

Revisionskommitté 
Styrelsen har gjort bedömningen att frågor om revisionen 
är av sådan betydelse att de bör beredas och beslutas av 
styrelsen i sin helhet. Styrelsen har därför inte inrättat 
någon revisionskommitté.

Ersättningskommitté
Mot bakgrund av ChronTechs nuvarande storlek har 
styrelsen beslutat att inte inrätta någon ersättningskom-
mitté. Ersättningsfrågor beslutas därför av styrelsen i sin 
helhet.

Nomineringskommitté
För att säkerställa en grundlig urvalsprocess och för att 
garantera kvalitet och öppenhet i nomineringen inför 
styrelsevalet inrättades en nomineringskommitté under 
2007, enligt beslut av årsstämman.

Nomineringskommitténs uppgift är att lämna förslag 
på styrelseledamöter och styrelsearvode inför årsstäm-
man 2013. I nomineringskommittén ingår styrelsens 
ordförande Thomas Lynch, samt Peter Horal. Båda är, 
direkt eller genom juridisk person, stora aktieägare i 
bolaget. Under 2012 har kommittén haft ett antal lö-
pande kontakter.

IR-arbetet 
ChronTech har som mål att stärka intresset för bolagets 
aktie hos befintliga och potentiella investerare. 
ChronTech ska alltid tillhandahålla relevant, aktuell och 
snabb information. All kontakt med den externa mark-
naden sköts av verkställande direktören tillika bolagets 
forskningschef. På bolagets hemsida, www.chrontech.se, 
finns all publicerad information om bolagets utveckling 
och aktie tillgänglig.

Verksamhetsstyrning
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Framtida intäkter, resultat och finansiering
Avgörande för ChronTechs framtida resultatutveckling 
är företagets förmåga att kostnadseffektivt ta fram säkra 
och effektiva produkter som kan säljas till priser som 
marknaden är beredd att betala. Det finns inga garantier 
för att ChronTechs produktutveckling kommer att vara 
framgångsrik, ej heller att det kommer att vara möjligt 
för ChronTech att skapa lönsamma samarbetsavtal eller 
att eventuella slutprodukter som tas fram kommer att bli 
väl mottagna på marknaden. ChronTech verkar på en 
mycket konkurrensutsatt marknad där omfattande forsk-
ning och utveckling bedrivs. Eventuella nya och bättre 
medicintekniska produkter kan presenteras av konkur-
renter vilket kan få negativa effekter på ChronTechs 
framtida intäkter och resultat. Det kan sålunda inte ga-
ranteras att företaget kommer att kunna redovisa fram-
tida positiva resultat. 

ChronTech har hittills varit beroende av nyemissioner 
för att finansiera verksamheten och kommer att vara 
beroende av nyemissioner till dess att bolaget får rörelse-
intäkter genom t ex samarbetsavtal. Det finns ingen ga-
ranti för att så sker eller när det kan ske och det finns 

därför en risk för att ChronTech även fortsättningsvis 
kommer att vara beroende av nyemissioner under över-
skådlig framtid. Det finns heller ingen garanti att en 
nyemission inbringar nödvändigt kapital.

IVIN
Innan någon produkt kan lanseras på marknaden måste 
ChronTech kunna påvisa produktens säkerhet och effek-
tivitet vid behandling av människor för den avsedda 
åkomman. Detta sker genom prekliniska och kliniska 
undersökningar. Resultat av prekliniska prövningar är 
dock inte alltid rättvisande för det resultat som kan kom-
ma att uppnås efter kliniska prövningar. IVIN är en 
medicinteknisk produkt för vilka kraven för godkän-
nande är lägre än för läkemedel och vaccin.

Det största hotet vid all medicinteknisk produkt-
utveckling är att produkten av någon anledning inte 
fungerar. Det vanligaste problemet gäller säkerheten, 
exempelvis i form av alltför allvarliga biverkningar. Mot 
bakgrund av kända egenskaper bedöms risken för att 
IVIN inte skulle fungera eller ge allvarliga biverkningar  
vara låg. 

Riskfaktorer

ChronTechs verksamhet är förenad med hög risk. Vid bedömningen av ChronTechs 

framtida utveckling är det viktigt att vid sidan av möjligheterna till resultattillväxt även 

beakta riskfaktorer. Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte beskrivas här, utan 

en samlad utvärdering måste även innefatta övrig information i årsredovisningen samt 

en allmän omvärldsbedömning. Nedan redovisas riskfaktorer utan rangordning och 

utan anspråk på att vara heltäckande. Utöver information som framkommer i denna 

årsredovisning bör varje investerare göra sin egen bedömning av varje riskfaktor och 

dess betydelse för bolagets framtida utveckling.
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Det kan inte heller garanteras att de kliniska pröv-
ningar som utförs av ChronTech tillräckligt tydligt kan 
påvisa att de potentiella produkterna är tillräckligt säkra 
och verkningsfulla. I så fall kan ett godkännande av 
dessa komma att utebli, vilket skulle påverka ChronTechs 
verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt. 

Försening av utvecklingen av IVIN 
Tidsschemat för lansering av nya produkter är alltid 
behäftat med ett mått av osäkerhet. Utvecklingen av 
IVIN utförs av det engelska konsultföretaget Team Con-
sulting. ChronTech har ingen kontroll av detta bolag och 
kan inte garantera att Team Consulting är i stånd att 
utveckla IVIN på det sätt som ChronTech förväntar.

Övrig verksamhet
ChronTechs övriga produkter kräver fortsatt forskning 
och utveckling innan de kan nå kommersiellt stadium. 

Patent och rättigheter
ChronTechs möjligheter till framgång är till inte oväsent-
lig del beroende av bolagets förmåga att erhålla och bibe-
hålla patentskydd för potentiella produkter (vilket kan 
avse såväl specifika substanser som användningsområden 
för dessa substanser) och att upprätthålla egna och part-
ners forskningshemligheter. Det kan inte garanteras att 
ChronTechs redan beviljade patent kommer att utgöra ett 
tillräckligt skydd för ChronTechs produkter eller att 
produkterna kan patenteras, att nuvarande och framtida 
patentansökningar leder till patent, eller att beviljade 
patent kommer att kunna vidmakthållas, eftersom in-
vändningar och andra ogiltighetsanspråk kan göras även 
efter beviljandet av ett patent. Det kan inte heller garan-
teras att patent kommer att medföra en konkurrensfördel 
för ChronTechs produkter eller att konkurrenter inte 
kommer att kunna kringgå ChronTechs patent. Om 
ChronTech tvingas försvara sina rättigheter gentemot en 
konkurrent kan detta medföra avsevärda kostnader, som 
i sin tur kan påverka ChronTechs finansiella ställning 
negativt. 

Om ChronTech i sin forskning utnyttjar substanser 
eller metoder som är patenterade eller kommer att bevil-
jas patent, skulle ägare av dessa patent kunna hävda att 
ChronTech begått patentintrång. En tredje parts patent 
skulle kunna hindra någon av ChronTechs framtida 
licenstagare att fritt använda en licensierad substans. 
Den osäkerhet som är förknippad med patent gör det 

svårt att förutsäga utgången av sådana tvister. Vidare 
skulle kostnaderna för sådana tvister, även vid ett för 
ChronTech fördelaktigt utfall, kunna bli betydande och 
därmed ha en negativ effekt på ChronTechs finansiella 
ställning. 

ChronTech är beroende av sekretess och sakkunskap i 
sin forskning. ChronTech kan inte garantera att bolagets 
anställda, konsulter, rådgivare eller andra personer inte 
agerar i strid med ingångna sekretessavtal avseende kon-
fidentiell information, eller att konfidentiell information 
inte avslöjas på annat sätt och därför kan utnyttjas av 
konkurrenter. 

Produktansvar och försäkringar
All forskning och utveckling, prekliniska och kliniska 
prövningar, produktion, marknadsföring och försäljning 
av medicintekniska produkter medför oundvikligen risk 
för produktansvar. Även om ChronTech idag bedömer 
att bolaget har ett adekvat försäkringsskydd, är försäk-
ringsskyddets omfattning och ersättningsbelopp begrän-
sade. Det kan därför inte garanteras att ChronTechs 
försäkringsskydd är tillräckligt i händelse av rättsliga 
krav. 

Organisation och kompetens
ChronTech har i nuvarande utvecklingsstadium en liten 
organisation, vilket i flera avseenden är en styrka. 
Emellertid kan en liten organisation orsaka förseningar 
om arbetsbelastningen skulle bli för stor. Det kan avhjäl-
pas genom att ta in konsulter, men innan dessa tränats 
upp kan förseningar likväl inträffa. ChronTech är bero-
ende av personer med viktiga kompetenser. Om nyckel-
personer lämnar företaget kan det, åtminstone på kort 
sikt, ha en negativ inverkan på företaget. ChronTechs 
strategi är att dra nytta av olika kompetenser via nätverk 
i de akademiska och kommersiella världarna. 

Leverantörer och partners
ChronTech har ett antal samarbeten med leverantörer 
och partners. Det kan inte uteslutas att en eller flera av 
dessa väljer att bryta sitt samarbete med företaget, vilket 
skulle kunna ha en negativ inverkan på verksamheten. 
Det kan inte heller garanteras att ChronTech i framtiden, 
för att expandera verksamheten, kan inträda partnerskap 
med önskvärda intressenter. Ej heller kan värdet av even-
tuella framtida partneravtal garanteras. 

RISKFAKTORER
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CHRONTECH PHARMA AB (PUBL.)
ORGANISATIONSNUMMER 556705-1965

Information om verksamheten
Efter de transaktioner som beskrivs under ”Väsentliga händelser efter 
räkenskapsårets utgång” kommer ChronTech att inneha 20 % i Op-
sonic Therapeutics avseende den nya plattformsteknologin RAS®, 
samt hela innehavet i nålteknologin, IVIN.

Bolaget bildades den 7 juni 2006 och har bedrivit verksamhet från 
den 1 juli 2006.

För vidare information om bolagets verksamhet se under ”Väsent-
liga händelser efter räkenskapsårets utgång”.

Intressebolag
ChronTech har under 2009 utlicensierat en exklusiv rätt till RAS®-
teknologin till ett amerikanskt bolag, Opsonic Therapeutics, mot erhål-
lande av 20 % av aktierna i bolaget.

Samarbetsavtal
Samarbetsavtalet med Transgene, en s.k. ”prime-boost” vaccinations-
strategi mot hepatit C-virus genotyp 1, har avslutats.

Resultat och ställning
Resultat
Rörelsens kostnader uppgick till 19,8 (20,3) MSEK för helåret 2012. 
Forsknings- och utvecklingskostnader uppgick till 13,9 (15,2) MSEK, 
varav för externa forskare och underleverantörer 13,9 (15,2) MSEK. 
Resultat efter finansnetto uppgick till -19,7 (-20,2) MSEK.

Affärsrisker
Den största affärsrisken bolaget utsätts för är den konkurrensutsatta 
marknaden från konkurrerande bolag. 

ChronTech har ett antal samarbeten med leverantörer och partners. 
Det kan inte uteslutas att en eller flera av dessa väljer att bryta sitt 
samarbete med företaget, vilket skulle kunna ha en negativ inverkan 
på verksamheten.

Finansiella risker
Det finns inte någon garanti för att ChronTech, om så erfordras, 
skulle kunna anskaffa eget kapital till för ChronTech acceptabla villkor. 
ChronTechs verksamhet finansieras i sin helhet genom nyemissioner. 
Så kommer att ske till dess ChronTech får rörelseintäkter antingen 
genom samarbetsavtal eller egen försäljning. Det kan inte garanteras 
att ChronTech i framtiden kommer att kunna finansiera sin verksamhet 
genom nyemissioner i den omfattning som krävs. För ytterligare infor-
mation se not 18.

Ränterisk
Bolagets exponering mot ränterisk är minimal.

Valutarisk
Bolaget har blygsamma valutarisker i inköp från utlandet.

Under 2013 har bolaget upptagit en bryggfinansiering i USD, vilken 
exponerar bolaget för valutakursrisk framgent.

Prisrisk – råvaror
Bolagets exponering mot prisrisk är minimal.

Kreditrisk
Bolagets kreditrisk är begränsad genom placering av likviditet hos 
större svenska banker.

Investeringar
Nettoinvesteringarna i inventarier för helåret 2012 uppgick till 0,3 (1,0) 
MSEK.

Finansiell ställning 
Bolagets likvida medel uppgick per den 31 december 2012 till 0,1 (15,8) 
MSEK. ChronTech har efter årets slut erhållit ett brygglån om 1,25 
miljoner USD (ca 8 miljoner SEK) att betalas i två lika delar. Den första 
delen utbetalades den 18 mars 2013. Lånet har använts till att betala 
skulder. Brygglånet utgör ett första steg i en refinansiering och på sikt 

en omstrukturering av bolaget.
Styrelsen fortsätter arbeta för en lösning av finansieringen. 

Eget kapital
Det egna kapitalet uppgick per den 31 december 2012 till -8,1 (11,7) 
MSEK. Bolagets aktiekapital per den 31 december 2012 uppgick till 
5 434 110,66 SEK.

Som framgår uppvisar bolaget per den 31 december 2012 negativt 
eget kapital. Styrelsen har gjort en bedömning att det föreligger över-
värden i bolagets projekt varför skyldighet att upprätta kontrollbalans-
räkning ej anses föreligga.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Forskning och utveckling

Utveckling av ChronTechs IVIN-teknologi för DNA-vaccination visar 
lovande resultat i tester på både små och stora djur.

Opsonic Therapeutics, ett bolag som ChronTech är delägare i och 
medgrundare av, har erhållit en initial investering på 750 000 USD i 
form av ett konvertibelt lån för utvecklingen av ChronTechs RAS®-
teknologi, med möjlighet att öka finansieringen upp till 2 miljoner USD 
från en amerikansk privatinvesterare. Lånet löper på tre år till en 
ränta av 5%. Under året har peptider, vilka binder till proteinet TNF-
alfa förvärvats. Dessa kommer att utvärderas i en musmodell. 

Nyemissioner
Under kvartal 4 2011 genomfördes en nyemission med företrädesrätt 
för aktieägarna om högst 46 109 965 aktier till teckningskursen 0,31 
SEK. Nyemissionen tecknades till ett antal av 2 573 820 aktier och 
bolaget tillfördes ca 0,3 MSEK efter emissionskostnader. Emissionen 
registrerades hos Bolagsverket den 5 januari 2012.

Teckningsoptioner
Samtliga serier (A-D) i bolagets senaste personaloptionsprogram har 
förfallit utan att optionerna har utnyttjats.

För ytterligare information om optioner, se not 15.

Bemyndigande
Årsstämman den 16 april 2012 beslutade att bemyndiga styrelsen att, 
vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma och med eller utan 
företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner 
och/eller konvertibla skuldebrev. Betalning skall ske kontant och/eller 
med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor. 
Syftet med bemyndigandet är att bolaget skall kunna resa rörelseka-
pital. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall 
kunna ske är att underlätta erforderlig kapitalanskaffning. Om nyemis-
sion sker mot kontant betalning med avvikelse från aktieägarnas fö-
reträdesrätt skall emissionsvillkoren vara marknadsmässiga.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
ChronTech har erhållit brygglån
ChronTech Pharma har erhållit ett brygglån om 1,25 MUSD (ca 8 
MSEK) att betalas i två lika delar. I samband med detta har uttagits 
och pantsatts en företagsinteckning på motsvarande belopp. Lånet 
har använts till att betala leverantörsskulder. Brygglånet utgör ett 
första steg i en refinansiering och på sikt en omstrukturering av bo-
laget. 

Förändringar i ChronTech Pharmas styrelse
De tre styrelseledamöterna William W. Hall, Simon Kukes och John 
Climax har på egen begäran från och med 28 mars 2013 avgått från 
ChronTech Pharma AB:s styrelse. Styrelsen består härefter av Thomas 
Lynch (ordförande), Prem Lachman, Matti Sällberg och Anders Vahlne. 

ChronTechs kontrollerade studie av ChronVac-C® ger blandade 
resultat
ChronTech har nu gjort en första analys av 12 veckors behandling 
med interferon och ribavirin med (n= 17) eller utan (n=12) föregående 
vaccination med två månatliga 500 µg doser av ChronVac-C® admi-
nistrerat med Inovios Medpulser. Inga allvarliga biverkningar noterades 
och antalet moderata biverkningar var lägre i den vaccinerade grup-

Förvaltningsberättelse
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pen än i den icke-vaccinerade gruppen. Vid behandlingsvecka 12 
hade 71 % i den vaccinerade gruppen mindre än 15 internationella 
units av HCV RNA jämfört med 58 % i den icke-vaccinerade gruppen. 
Vad gäller patienter som var virusnegativa var 65 % av de vaccine-
rade HCV RNA negativa behandlingsvecka 12 jämfört med 58 % i 
den icke vaccinerade gruppen. Sammantaget visar studien på en 
mycket god säkerhet men för lite skillnad i behandlingseffektivitet för 
att vara statistiskt säkerställd.

Extra bolagsstämmor 2013
Vid extra bolagsstämma i ChronTech Pharma AB (nedan ”Bolaget”) 
den 19 april 2013 beslutades att godkänna att en grupp aktieägare 
förvärvar en andel om ca 70 procent av Bolagets projekt avseende 
utveckling av DNA-vacciner mot hepatit B och hepatit C. Projektet 
kommer att överföras till ett nytt bolag i vilket Bolaget således behål-
ler en andel om ca 30 procent. Som köpeskilling ska erläggas 1,25 
MUSD kontant (varav Bolaget erhållit 625 TUSD som lån). Dessutom 
ingår i omstruktureringen att 80 274 975 aktier i bolaget inlöses och 
makuleras utan ersättning. Utöver en andel om ca 30 procent i Bo-
lagets projekt avseende hepatit B och hepatit C och teknologin av-
seende Bolagets injektionsnål behåller Bolaget även det 20-procen-
tiga innehavet i Opsonic Therapeutics Inc. Bolaget har före transak-
tionen 181 137 022 utestående aktier och de aktier som kommer 
lösas in och makuleras motsvarar således ca 44,3 procent av det 
totala antalet aktier i Bolaget. Genom den kontanta betalningen mins-
kar Bolagets skuldsättning från ca 10 MSEK till ca 2 MSEK. 

Vid extra bolagsstämma i ChronTech Pharma AB den 6 maj 2013 
beslutades om minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier 
och ändring av bolagsordningen. Beslutet innebär minskning av ak-
tiekapitalet med 2 408 228,85 kronor för förlusttäckning genom in-
dragning av 80 274 295 aktier. De aktier som skall dras in ägs av 
den grupp aktieägare som ska köpa en andel om ca 70 procent i 
bolagets projekt avseende utveckling av DNA-vacciner mot hepatit B 
och hepatit C. För att möjliggöra minskningen av aktiekapitalet beslu-
tades vidare att bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal 
aktier ändras. Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 3 000 000 kronor 
och högst 12 000 000 kronor. Antalet aktier ska uppgå till lägst 
100 000 000 och högst 400 000 000. 

Vid extra bolagsstämma i ChronTech Pharma AB den 16 maj 2013 
beslutades att godkänna styrelsens förslag till omstrukturering av 
Bolaget som komplement till det som beslutades om vid extrastäm-
man den 19 april. Gruppen aktieägare har nu erbjudit sig att även 
förvärva resterande del (ca 30 procent) av den del av Bolagets verk-
samhet som avser utveckling av DNA-vacciner mot hepatit B och 
hepatit C. I köpeskillingen ingår nu också en revers om 1 MUSD, som 
förfaller senast inom ett år. Förslaget innehåller också betalning för 
utvecklingen av injektionsnåltekniken IVIN med upp till 1,5 MUSD i 
utbyte mot en exklusiv licens för användande av IVIN för hepatitvac-
cin. I övrigt är förslaget huvudsakligen detsamma som tidigare. Ak-
tieägare som företräder mer än 60 procent av aktierna i Bolaget har 
förklarat sig stödja förslaget till omstrukturering. Efter transaktionen 
kommer ChronTech att inneha 20 % i Opsonic och hela innehavet i 
nålteknologin, IVIN, medan övrig verksamhet har avyttrats.

Framtidsutsikter
ChronTech arbetar med målsättningen att skapa ett framgångsrikt 
medicintekniskt bolag genom att utveckla och kommersialisera DNA-
injektionsteknologi baserade på bolagets patentsökta teknologier. 

ChronTechs målsättning för det kommande året avseende IVIN är 
att förhoppningsvis kunna utföra de första testerna på människa. 

Forskning och utveckling
IVIN, ett nytt sätt att administrera DNA
För att lösa problemet med upptag av DNA i celler har ChronTechs 
forskare utvecklat en ny teknik som genom en centrerad injektions-
riktning av flera nålar gör att produktion av vaccinprotein kraftigt ökar 
jämfört med injektion via vanliga injektionsnålar. Denna teknik är pa-
tentsökt. Sedan tredje kvartalet 2010 har för ChronTechs räkning in-
dustriell utveckling av IVIN gjorts av det engelska konsultbolaget 
Team Consulting, som specialiserat sig på utveckling av medicin-
tekniska produkter särskilt s.k. delivery-system. Bland annat har de 
tidigare på konsultbasis utvecklat autoinjektionssprutor. Olika prototy-

per av IVIN levererades under oktober månad 2010 och nålar samt 
prototyper för kontrollerad injektion för prekliniska studier levererades 
under andra och fjärde kvartalet 2011. Användarvänlig och förbättrad 
konstruktion utvecklas nu. En färdig produktionslina för IVIN kommer 
också att tas fram. Under 2013 kommer preklinisk utveckling av IVIN 
att bekostas av den grupp aktieägare som köpt ut ChronTechs  
hepatit-teknologier. 

Användandet av IVIN i både små och stora djur visar positiva re-
sultat. 

Hepatit-teknologier
Vad gäller hepatit-teknologier se om Extra bolagsstämmor 2013 under 
”Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång” ovan.

RAS®

ChronTech har utlicensierat en exklusiv rätt till RAS®-teknologin till ett 
amerikanskt bolag, Opsonics Therapeutics, mot erhållande av 20% av 
aktierna i bolaget.

Patent
ChronTech arbetar aktivt med sin strategi för att skapa ett patent-
skydd i de för bolaget viktiga regionerna, det vill säga Nordamerika, 
Europa och Asien. Patentportföljen omfattar 76 godkända patent och  
35 inlämnade patentansökningar. ChronTech har för avsikt att fortsatt 
arbeta för att säkerställa en kvalitativ patentportfölj som skyddar de 
projekt som utvecklas på ett tillfredsställande sätt. ChronTechs pa-
tentombud är Knobbe Martens Olson & Bear i San Diego, USA.

Försäkringar
ChronTech har ett försäkringsprogram som omfattar läkemedelsför-
säkring, egendomsförsäkring, avbrottsförsäkring, ansvarsförsäkring, 
rättsskyddsförsäkring, tjänstereseförsäkring samt VD- och styrelsean-
svarsförsäkring. I övrigt har för personalen tecknats tjänstegrupplivför-
säkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada, grupplivförsäkring,  
gruppolycksfallsförsäkring, sjukförsäkring samt pensionsförsäkring.

Miljöpåverkan
ChronTechs strävan är att hushålla med naturresurser och råvaror. 
Erforderliga verksamhetstillstånd finns.

Arbetsmiljö
ChronTechs arbetsmiljö granskas regelbundet. Granskningen syftar till 
att upprätthålla en god arbetsmiljö och undvika olyckor. Inga arbets-
relaterade sjukdomar har inträffat under 2012.

Styrelse och ledning
Styrelse och VD
Till styrelse omvaldes vid årsstämman den 16 april 2012 Thomas 
Lynch, Anders Vahlne, Matti Sällberg, William W Hall, John Climax, 
Prem Lachman och Simon Kukes. Thomas Lynch omvaldes till styrel-
seordförande. Årsstämman beslutade att arvode skulle utgå med 
totalt 200 TSEK till William W Hall.

De tre styrelseledamöterna William W. Hall, Simon Kukes och John 
Climax har på egen begäran från och med den 28 mars 2013 avgått 
från ChronTech Pharma AB:s styrelse. Styrelsen består härefter av 
Thomas Lynch (ordförande), Prem Lachman, Matti Sällberg och An-
ders Vahlne.

Ledningsgrupp
ChronTechs ledningsgrupp består av bolagets verkställande direktör 
tillika forskningschef samt ekonomichef. Det är verkställande direktö-
rens ansvar att verkställa styrelsens beslut och fördela de olika frå-
gorna till ledningsgruppens medlemmar.
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Personal
Bolaget hade vid periodens utgång 6 (3) anställda, varav 5 deltidsan-
ställda.

2012-12-31 2011-12-31

Ålder Män Kvinnor Män Kvinnor

  -30 1 - - -

31-40 2 - - -

41-50 - - - -

51- 2 1 2 1

Summa 5 1 2 1

Närståendetranskationer
För mer information se nedan under Not 21 Väsentliga händelser 
efter räkenskapsårets utgång, ”Extra bolagsstämmor 2013”.

Förslag till resultatdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Överkursfond  6 207 821

Balanserat resultat  -

Årets resultat   -19 693 544

SEK  -13 485 723 

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2012 
och att årets resultat -19 693 544 SEK ska avräknas mot överkurs-
fonden och att överskjutande förlust, -13 485 723 SEK, balanseras i 
ny räkning.
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Resultaträkning
 
 

Noter

12-01-01 
12-12-31 

MSEK

11-01-01 
11-12-31 

MSEK

Nettoomsättning 5 - -

Övriga rörelseintäkter 0,0 0,0

Summa rörelseintäkter 0,0 0,0

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 6 -16,8 -17,9

Personalkostnader 7 -2,7 -2,3

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar 10 -0,3 -0,1

Summa rörelsekostnader -19,8 -20,3

Rörelseresultat -19,8 -20,3

Resultat från finansiella investeringar

Ränteintäkter och liknande resultatposter 8 0,1 0,2

Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar - -0,0

Räntekostnader och liknande resultatposter -0,0 -0,1

Summa resultat från finansiella investeringar* 0,1 0,1

Resultat efter finansiella poster -19,7 -20,2

Skatt på årets resultat 9 - -

ÅRETS RESULTAT -19,7 -20,2
* Orealiserade kursdifferenser ingår med 0,0 MSEK

Resultat per aktie, SEK 4 -0,11 -0,17

Resultat per aktie efter utspädning, SEK 4 -0,11 -0,17

Utdelning - -

R
esultaträkning
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Balansräkning
 

Noter

2012-12-31 

MSEK

2011-12-31 

MSEK

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 10 1,0 1,0

Summa materiella anläggningstillgångar 1,0 1,0

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i dotterbolag 11 0,1 0,1

Andelar i intressebolag 12 0,0 0,0

Summa finansiella anläggningstillgångar 0,1 0,1

Summa anläggningstillgångar 1,1 1,1

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar 0,5 0,9

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 0,3 0,3

Summa kortfristiga fordringar 0,8 1,2

Kassa och bank 14, 18 0,1 15,8

Summa omsättningstillgångar 0,9 17,0

SUMMA TILLGÅNGAR 2,0 18,1

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 15 5,4 5,4

Pågående nyemission, blivande aktiekapital 15 - 0,1

Pågående nyemission, överkursfond - 0,2

Summa bundet eget kapital 5,4 5,7

Fritt eget kapital

Överkursfond 6,2 31,0

Balanserat resultat - -4,8

Årets resultat -19,7 -20,2

Summa fritt eget kapital -13,5 6,0

Summa eget kapital -8,1 11,7

Skulder

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 5,4 4,4

Övriga skulder 0,0 0,1

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 4,7 1,9

Summa kortfristiga skulder 10,1 6,4

Summa skulder 10,1 6,4

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2,0 18,1

POSTER INOM LINJEN 17

Ställda säkerheter inga inga

Ansvarsförbindelser inga inga
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Kassaflödesanalys
 

 

Noter

12-01-01 

12-12-31 

MSEK

11-01-01 

11-12-31 

MSEK

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Årets resultat -19,7 -20,2

Avskrivningar 10 0,3 0,1

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -19,4 -20,1

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Minskning/ökning(-) av fordringar 0,4 -0,3

Minskning(-)/ökning av kortfristiga skulder 3,6 2,0

Nettokassaflöde som använts i den löpande verksamheten -15,4 -18,4

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -0,3 -1,0

Nettokassaflöde som använts i investeringsverksamheten -0,3 -1,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Nyemission/kapitaltillskott -0,0 29,5 1)

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -0,0 29,5

Årets kassaflöde -15,7 10,1

Likvida medel vid årets början 15,8 5,7

Likvida medel vid årets slut 14 0,1 15,8
1) Inklusive bridgelån som konverterats till eget kapital

Tilläggsupplysningar

Under året betald ränta 0,0 0,1

Under året erhållen ränta 0,1 0,2

 

Aktiekapital 

MSEK

 

Överkursfond 

MSEK

Balanserat 

resultat 

MSEK

 

Årets resultat 

MSEK

 

Summa 

MSEK

Den 1 januari 2011

Belopp vid årets ingång 2,5 20,7 -6,2 -14,6 2,4

Riktad emission 80 000 000 aktier 1) 2,4 22,6 - - 25,0

Kvittningsemission 10 000 000 aktier 2) 0,3 2,8 - - 3,1

Företrädesemission 6 343 272 aktier 3) 0,2 0,9 - - 1,1

Företrädesemission 2 573 820 aktier 4) 0,1 0,2 - - 0,3

Personaloptioner - 0,0 - - 0,0

Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma - -16,0 1,4 14,6 0,0

Årets resultat - - - -20,2 -20,2

Den 31 december 2011 5,4 31,2 -4,8 -20,2 11,7

Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma - -25,0 4,8 20,2 0,0

Årets resultat - - - -19,7 -19,7

Den 31 december 2012 5,4 6,2 - -19,7 -8,1

1) varav transaktionskostnader uppgår till 0,3 MSEK

2) varav transaktionskostnader uppgår till 0,0 MSEK

3) varav transaktionskostnader uppgår till 0,2 MSEK. 

4) varav transaktionskostnader uppgår till 0,5 MSEK. Betalda men ännu inte registrerade hos Bolagsverket per 2011-12-31. Registrering har skett den 5 
januari 2012.

Förändringar i eget kapital
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Samtliga belopp redovisas, om inte annat anges, i MSEK.

Not 1  Företagsinformation
Årsredovisningen för ChronTech Pharma AB (556705-1965) år 2012 har 
godkänts för publicering enligt ett styrelsebeslut från den 4 juni  2013. 
Årsredovisningen kommer att framläggas på årsstämman den 26 juni 
2013 för fastställande av balans- och resultaträkningen för år 2012.

ChronTech har tagit fram och vidareutvecklar en ny  
patentsökt typ av DNA-injektionsteknologi för ett mer effektivt upptag 
av DNA-vaccin. ChronTech är delägare i den nya plattformsteknologin 
RAS®.

ChronTech Pharma AB, Hälsovägen 7, 141 57 Huddinge, har sitt säte 
i Huddinge kommun, Stockholms län. Bolaget är registrerat i  
Sverige.

Not 2  Sammanfattning av viktiga  
 redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bok-
föringsnämndens allmänna råd för stora företag. Av notupplysningarna 
nedan framgår närmare vilka redovisningsprinciper som tillämpas på 
olika områden.

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Tillämpning av nya redovisningsprinciper
Nya redovisningsprinciper som skall tillämpas från och med 2013 och 
framåt bedöms ej påverka ChronTech nämnvärt.

Investeringar i dotterföretag
Ett dotterföretag är en enhet i vilken bolaget direkt eller indirekt inne-
har mer än 50 procent av röstvärdet eller på annat sätt har ett be-
stämmande inflytande. Då ChronTechs dotterbolag är av ringa bety-
delse, upprättas ingen koncernredovisning i enlighet med ÅRL 7 kap. 
§3 a. Dotterbolaget har per bokslutsdatum 75 TSEK i kassa och 
100 TSEK i aktiekapital, se vidare not 11. Det bokförda värdet på 
aktierna är 100 TSEK.
 
Investeringar i intresseföretag
Ett intressebolag är en enhet i vilken bolaget har betydande inflytande 
och som varken är ett dotterbolag eller ett joint venture. Investering-
arna i intressebolag redovisas i balansräkningen till anskaffningsvärde 
med avdrag för eventuell nedskrivning.

Omräkning av utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den kurs som gäller på 
transaktionsdagen. Monetära tillgångar och skulder som är uttryckta i 
utländska valutor omräknas i balansräkningen till den kurs som gäller 
på balansdagen. Alla kursdifferenser redovisas i resultaträkningen.

Immateriella tillgångar
Utgifter avseende forskning redovisas som en kostnad när de uppstår, 
medan utgifter för utveckling kapitaliseras när de kriterier som uppges 
i BFN R1 Redovisning av FoU, är uppfyllda. För ChronTech innebär 
detta att utvecklingsutgifter ej aktiveras före ansökan om godkän-
nande av nytt läkemedel är inlämnad till de regulatoriska myndighe-
terna (efter fas III). Avskrivningar kommer att påbörjas när produkten 
är färdigutvecklad.

Materiella tillgångar
Materiella tillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för 
avskrivningar. Avskrivningarna görs enligt en systematisk plan över 
tillgångarnas  förväntade nyttjandeperiod enligt nedanstående för-
teckning: 

Datorer och datortillbehör 3 år

Övriga kontorsinventarier 5 år

Prövning av nedskrivningsbehov på materiella och immateriella
tillgångar
De materiella och immateriella tillgångarnas redovisade värden prövas 
beträffande eventuellt nedskrivningsbehov när händelser eller föränd-
rade förutsättningar indikerar att värdet eventuellt inte kommer att 
kunna återvinnas. Immateriella tillgångar där avskrivning ej påbörjats 
prövas dessutom årligen beträffande eventuellt nedskrivningsbehov 
även om ingen indikation föreligger. En eventuell nedskrivning redovisas   
i resultaträkningen.

Finansiella instrument
Omfattningen av finansiella instrument framgår av not 18. Värdering 
av finansiella instrument sker med utgångspunkt från anskaffningsvär-
det.

Övriga fordringar
Fordringar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för bedömd 
förlustrisk. En bedömning av osäkra fordringar görs när det inte 
längre är sannolikt att det fulla beloppet kommer att kunna inflyta. 
Osäkra fordringar skrivs bort i sin helhet när förlusten är konstate-
rad.

Likvida medel
Likvida medel omfattar tillgodohavanden hos bank.

Ränta
Ränteintäkter redovisas i takt med att de intjänas (beräkningen sker 
på basis av underliggande tillgångs avkastning enligt effektivränte-
metoden).

Pensioner och övriga utfästelser om förmåner efter  
avslutad anställning
ChronTechs pensionsplaner är avgiftsbaserade, vilket innebär att  
ChronTechs pensionsåtagande uppfylls i och med betalning av pen-
sionspremien. Denna belastar resultatet i den period som premien 
avser.

Leasing
Alla leasingavtal, där i allt väsentligt alla risker och fördelar som för-
knippas med ägandet faller på uthyraren, klassificeras som operatio-
nella leasingavtal. Leasingavgifter avseende operationella leasingavtal 
redovisas som en kostnad i resultaträkningen och fördelas linjärt över 
avtalets löptid. Inga finansiella leasingavtal finns.

Intäkter
Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kom-
mer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att 
de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och in-
täkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Inkomstskatt
Inkomstskatt utgörs dels av aktuell skatt, det vill säga den skatt som 
skall betalas för året enligt gällande skattelagstiftning, dels av uppskju-
ten skatt.

Uppskjuten skatt beräknas på basis av temporära skillnader, dvs 
skillnader mellan tillgångars och skulders redovisade värde och skat-
temässiga värde, det vill säga det värde som påverkar framtida tax-
eringar. Uppskjutna skattefordringar redovisas endast då det är san-
nolikt att de kan utnyttjas i framtiden. Uppskjutna skatteskulder 
redovisas alltid.

Not 3  Segmentinformation
Bolagets verksamhet är att utveckla och kommersialisera läkemedels-
kandidater baserade på patenterade och patentsökta teknologier. 

Verksamheten sker inom ett rörelsesegment och inom ett geografiskt 
område, Sverige, varför ingen separat segmentinformation finns att redo-
visa.

Redovisningsprinciper och noter
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Not 4  Resultat per aktie
Beräkningar har gjorts i enlighet med RR 18 Resultat per aktie, dvs 
Resultat per aktie beräknas genom att periodens resultat divideras 
med genomsnittligt antal aktier. Resultat per aktie efter utspädning 
beräknas genom att periodens resultat divideras med genomsnittligt 
antal aktier efter utspädning. Inga utestående optioner ger upphov till 
utspädningseffekt vid beräkning av resultat per aktie. Omräkning har 
skett beroende på fondemissionselement i genomförda företrädese-
missioner.

Tabellerna nedan visar de resultat och det antal aktier som an-
vänds vid beräkningen av resultat per aktie före och efter utspäd-
ning:

12-01-01 
12-12-31

11-01-01 
11-12-31

Periodens resultat -19,7 -20,2

Periodens resultat -19,7 -20,2

12-01-01 
12-12-31 

Antal

11-01-01 
11-12-31 

Antal

Vägt genomsnitt av antalet aktier med 
rätt till vinst per aktie före utspädning 181 137 022 118 383 017

Utspädningseffekt:

   Teckningsoptioner 0 0

Justerat vägt genomsnitt av antalet 
aktier med rätt till vinst per aktie efter 
utspädning 181 137 022 118 383 017

Not 5  Nettoomsättning
Bolaget har ingen nettoomsättning.

Not 6  Övriga externa kostnader

Kostnadsförda revisionsarvoden
12-01-01 
12-12-31

11-01-01 
11-12-31

Ernst & Young AB

Revisionsuppdraget 0,2 0,2

Revisionsverksamhet utöver revisions-
uppdraget

 
0,0

 
0,0

Övriga tjänster 0,0 0,0

0,2 0,2

Kostnadsförda forsknings- och 
utvecklingskostnader

12-01-01 
12-12-31

11-01-01 
11-12-31

Interna forsknings- och 
utvecklingskostnader 0,0 0,0

Externa forsknings- och 
utvecklingskostnader 13,9 15,2

13,9 15,2

Not 7  Personal

12-01-01 
12-12-31

11-01-01 
11-12-31

Antal anställda 6 3

varav män 83% 68%

Löner och andra ersättningar

Styrelse, VD och övrig ledande  
befattningshavare

 
1,6

 
1,6

Övriga anställda 0,3 0,0

Summa löner och andra ersättningar 1,9 1,6

Sociala kostnader 0,9 0,8

varav pensionskostnader 0,4 0,3

  

Ersättningar och förmåner till styrelse och ledande befattningshavare (MSEK)

Lön Rörlig ersättning Styrelsearvoden Pensioner

12-01-01 

12-12-31

11-01-01 

11-12-31

12-01-01 

12-12-31

11-01-01 

11-12-31

12-01-01 

12-12-31

11-01-01 

11-12-31

12-01-01 

12-12-31

11-01-01 

11-12-31

Thomas Lynch, styrelseordförande - - - - - - - -

William Hall, ledamot - - - - 0,2 0,2 - -

John Climax, ledamot - - - - - - - -

Simon Kukes, ledamot - - - - - - - -

Prem Lachman, ledamot - - - - - - - -

Anders Vahlne, VD, ledamot och anställd 0,3 0,3 - - - - 0,0 0,0

Matti Sällberg, ledamot och anställd 0,3 0,3 - - - - 0,0 0,0

Åsa Ekstrand, övrig ledande befattningshavare 0,8 0,8 - - - - 0,2 0,2

1,4 1,4 - - 0,2 0,2 0,3 0,3
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För mer information om personaloptionsprogram, se not 15. 
Rörliga ersättningar har inte förekommit.
Styrelsearvoden till styrelseledamöter betalas ut i enlighet med beslut 

på årsstämma. Årsstämman 2012 beslutade att arvode skulle utgå med 
200 TSEK till styrelseledamoten William Hall, samt att inget arvode 
skulle utgå till övriga ledamöter samt ledamöter som är anställda i 
bolaget.

Verkställande direktören tillika forskningschefen Anders Vahlne som 
ingår i ledningsgruppen är även styrelseledamot. Anders Vahlne uppbär 
enligt anställningsavtal en fast månadslön om 25 000 kronor som  ut-
betalas till honom i hans egenskap av forskningschef. Ingen extra er-
sättning utgår för hans uppdrag som verkställande direktör. Vid upp-
sägning från bolagets sida utgår oförändrad ersättning i 9 månader.

Matti Sällberg, som är anställd i bolaget som forskare är även 
styrelseledamot. Matti Sällberg uppbär enligt anställningsavtal en fast 
månadslön om 25 000 kronor. Vid uppsägning från bolagets sida 
utgår ersättning i 6 månader.

Ekonomichef Åsa Ekstrand uppbär enligt anställningsavtal en fast 
månadslön om 64 000 kronor. Hon ingår i ledningsgruppen och redo-
visas i tabellen ovan under rubriken Övriga ledande befattningshavare. 
Pensionspremie har inbetalts med 0,2 MSEK. Vid uppsägning från bo-
lagets sida utgår ersättning i 6 månader.

Bolagets policy är att styrelsen beslutar om ersättningar till bolagets 
VD och att VD beslutar om ersättningar till bolagets ledande befatt-
ningshavare.

Pensioner
Pensionsåldern för verkställande direktören och övriga ledande befatt-
ningshavare följer vad som regleras av Allmänna pensionssystemet. Det 
finns inte någon individuellt avtalad pensionsålder för ovanstående be-
fattningshavare. ChronTechs pensionsplaner är avgiftsbaserade och 
innebär att för Åsa Ekstrand som är övrig ledande befattningshavare 
erläggs ca 25 % av lönen i avgift. För Anders Vahlne erläggs 24 % av 
lönen i avgift och för Matti Sällberg ca 8 % av lönen i avgift. Åtagan-
dena uppfylls i och med betalning av pensionspremien. Denna belastar 
resultatet i den period som premien avser.

Könsfördelning hos styrelse och 
ledande befattningshavare 12-12-31 11-12-31

Styrelseledamöter 7 7

varav män 100% 100%

VD och andra ledande befattningshavare 2 2

varav män 50% 50%

Not 8  Ränteintäkter och liknande resultatposter 

12-01-01 
12-12-31

11-01-01 
11-12-31

Ränteintäkter 0,1 0,2

Utdelning - -

Summa ränteintäkter och liknande 
resultatposter

 
0,1

 
0,2

Not 9  Skatt

12-01-01 
12-12-31

11-01-01 
11-12-31

Redovisat resultat före skatt -19,7 -20,2

Skatt enl gällande skattesats, 26,3% -5,2 -5,3

Skatteeffekt av ej avdragsgilla poster 0,1 0,1

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter* -0,2 -0,2

Skatteeffekt av underskottsavdrag som 
ej upptagits i balansräkningen 5,2 5,4

Skatt på årets resultat enligt resultat-
räkningen 0,0 0,0
* Häri ingår främst de kostnader som hänför sig till köpet av sårläkningsprojektet 
ChronSeal® som skattemässigt ses som immateriella tillgångar, samt den restvärdeav-
skrivning som hänför sig till dessa kostnader.

12-01-01 
12-12-31

11-01-01 
11-12-31

Ej redovisad uppskjuten skattefordran 
fördelar sig på följande sätt:

Förlustavdrag 37,6 32,3

Kostnader där skattemässigt avdrag 
erhålls kommande år 0,5 0,6

Summa ej redovisade uppskjutna 
skattefordringar 38,3 32,9
 
Aktuella skattemässiga förlustavdrag kan utnyttjas under obegränsad 
tid. ChronTechs förlustavdrag uppgår 2012 till 142,9 MSEK och 2011 till 
123 MSEK.

Bolaget utreder om det har skett sådana ägarförändringar som kan 
påverka rätten att utnyttja underskottsavdraget.

Not 10  Inventarier

12-01-01 
12-12-31

11-01-01 
11-12-31

Anskaffningsvärde

Ingående anskaffningsvärde 1,3 0,3

Inköp 0,3 1,0

Utgående anskaffningsvärde 1,6 1,3

Ackumulerade avskrivningar

Ingående ackumulerade avskrivningar 0,3 0,2

Årets avskrivningar 0,3 0,1

Utgående ackumulerade avskrivningar 0,6 0,3

Utgående bokfört värde 1,0 1,0

Not 11  Aktier i dotterbolag 
Namn

 
Organisationsnr

 
Säte

 
Antal aktier

 
Bokfört värde

Procentuell andel  
av kapitalet

Procentuell andel  
av rösterna

2012 2011 2012 2011 2012 2011

Tripep AB 556762-6881 Stockholm, Sverige 100 000 0,1 0,1 100 % 100 % 100 % 100 %

Not 12  Aktier i intressebolag
 
Namn

 
Organisationsnr

 
Säte

 
Antal aktier

 
Bokfört värde

Procentuell andel  
av kapitalet

Procentuell andel  
av rösterna

2012 2011 2012 2011 2012 2011

Opsonic Therapeu-
tics Inc. 1)

- Marlborough, USA 200 000 0,0 0,0 20 % 20 % 20 % 20 %

Bolaget har per bokslutsdatum 75 TSEK i kassa och 100 TSEK i aktiekapital.

1) År 2009 avyttrades RAS®-teknologin i utbyte mot 20% av aktierna i Opsonic Therapeutics, Inc. ChronTech har redovisningsmässigt bedömt 
detta vara byte av likartade tillgångar, forskningsprojekt i tidig fas. Värdet på de erhållna Opsonic-aktierna har därvid upptagits till det bokförda 
värdet för RAS®-teknologin, 0 kronor. För mer information se under rubriken RAS® på sidan 7. 

Finansiell information från Opsonic Therapeutics för räkenskapsåret 2012 visar att eget kapital vid årsslutet uppgick till -511 TUSD och att 
resultatet för helåret 2012 uppgick till -295 TUSD. ChronTech Pharma har inte några förpliktelser gentemot Opsonic Therapeutics.
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Not 13  Förutbetalda kostnader och  
 upplupna intäkter

12-12-31 11-12-31

Hyror 0,1 0,1

Övrigt 0,2 0,2

Summa förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 0,3 0,3

Not 14  Likvida medel

Kassa och bank 12-12-31 11-12-31

Banktillgodohavanden 0,1 15,8

0,1 15,8

På banktillgodohavanden erhåller bolaget ränta enligt en rörlig ränte-
sats baserad på bankernas dagliga placeringsränta.

Det verkliga värdet på likvida medel uppgår till 0,1 (15,8) MSEK.
I kassaflödesanalysen för bolaget uppgår likvida medel vid slutet av 

året 2012 och 2011 till:

12-12-31 11-12-31

Banktillgodohavanden 0,1 15,8

Likvida medel 0,1 15,8
  

Not 15  Aktiekapital

Registrerat aktiekapital
12-12-31 
tusental

11-12-31 
tusental

Aktier med kvotvärde om  
0,03 SEK per aktie 181 137 178 563

181 137 178 563

Ej registrerat aktiekapital
12-12-31 
tusental

11-12-31 
tusental

Aktier med kvotvärde om  
0,03 SEK per aktie - 2 574

- 2 574

Aktier. Emitterade och till fullo betalda tusental MSEK

Den 1 januari 2011 82 220 2,4

Riktad emission 80 000 000 aktier 80 000 2,4

Kvittningsemission 10 000 000 aktier 10 000 0,3

Nyemission 6 343 272 aktier 6 343 0,2

Nyemission 2 573 820 aktier 1) 2 574 0,1

Den 31 december 2011 181 137 5,4

Den 31 december 2012 181 137 5,4

1) Till fullo betalda december 2011. Registrerade hos Bolagsverket 5 januari 2012.

Under kvartal 4 2011 genomfördes en nyemission med företrädesrätt 
för aktieägarna om högst 46 109 965 aktier till teckningskursen 0,31 
SEK. Nyemissionen tecknades till ett antal av 2 573 820 aktier och 
bolaget tillfördes ca 0,3 MSEK efter emissionskostnader. Emissionen 
registrerades hos Bolagsverket den 5 januari 2012.

Betald och föreslagen utdelning
Bolagets utdelningspolicy innebär att utdelning till aktieägarna blir 
aktuell först då bolaget visar lönsamhet.

Ingen utdelning har utbetalats under 2012 och styrelsen föreslår att 
ingen utdelning ska utgå för år 2012.

Aktierelaterade ersättningar
Samtliga serier (A-D) i bolagets senaste personaloptionsprogram har 
förfallit utan att optionerna har utnyttjats:
Serie A har förfallit den 30 juni 2008 utan att optionerna utnyttjats.
Serie B har förfallit den 30 juni 2009 utan att optionerna utnyttjats.
Serie C har förfallit den 30 juni 2010 utan att optionerna utnyttjats.
Serie D har förfallit den 30 juni 2011 utan att optionerna utnyttjats.

Not 16  Upplupna kostnader och 
  förutbetalda intäkter

12-12-31 11-12-31

Semesterlöneskuld 0,1 0,1

Sociala avgifter 0,2 0,1

Upplupna löner 0,6 0,1

Särskild löneskatt 0,1 0,1

Upplupen FoU 3,5 0,8

Upplupna kostnader nyemission - 0,5

Övriga poster 0,2 0,2

Summa upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 4,7 1,9

Not 17  Åtaganden och ansvarsförbindelser
Operationella leasingavtal 
Framtida minileaseavgifter att betala enligt ej uppsägningsbara ope-
rationella leasingavtal uppgår till:

Lokalhyresavtal 12-12-31 11-12-31

Inom ett år 0,3 0,3

Efter ett år men inom fem år 0,7 0,4

Efter fem år - -

1,0 0,7

Nuvarande hyresavtal avseende lokaler löper fram t.o.m. 2016-07-24. Under året 
har 0,3 MSEK betalats i hyra.

Övriga leasingavtal 12-12-31 11-12-31

Inom ett år 0,0 0,0

Efter ett år men inom fem år 0,0 0,0

Efter fem år - -

0,0 0,0

 

Not 18  Finansiella instrument
De finansiella riskerna är framför allt kopplade till ChronTechs affärs-
risker och möjligheter till finansiering av utvecklingen. 

Mål och principer för hanteringen av finansiell risk
Bolagets finansiella instrument utgörs främst av kassa och bank, rörel-
serelaterade fordringar och skulder. Det är och har varit bolagets po-
licy att inte bedriva handel med finansiella instrument. Styrelsen gran-
skar riskerna och beslutar hur de ska hanteras. En sammanfattning av 
bolagets principer ges nedan.

Likviditetsrisk
ChronTechs verksamhet finansieras i sin helhet genom nyemissioner. 
Så kommer att ske till dess ChronTech får rörelseintäkter antingen 
genom samarbetsavtal eller egen försäljning. Det kan inte garanteras 
att ChronTech i framtiden kommer att kunna finansiera sin verksam-
het genom nyemissioner i den omfattning som krävs. Bolaget har 
under räkenskapsåret haft likviditetsproblem och fått anstånd  med 
betalning hos vissa större leverantörer. Arbete har skett med att få 
fram olika former av finansiering. Under det nya året har bolaget 
erhållit en kortfristig lånefinansiering genom ett brygglån och beslutat 
om en avyttring av projekt för att lösa delar av finansieringen, se 
vidare not 21 sid 26.
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Valutarisk
Bolaget har blygsamma valutarisker i inköp från utlandet.

Prisrisk - råvaror
Bolagets exponering mot prisrisk är minimal.
 
Ränterisk
I följande tabell anges balansvärdet, vid förfallodatum, på bolagets fi-
nansiella instrument som är exponerade för ränterisk:

År 2012

Rörlig ränta
<1 år  

MSEK
1-5 år 
MSEK

>5 år 
MSEK

Summa 
MSEK

Finansiella tillgångar

Kassa och bank 0,1 - - 0,1

0,1 - - 0,1

Finansiella skulder

Leverantörsskulder 5,4 - - 5,4

5,4 - - 5,4

År 2011

Rörlig ränta
<1 år  

MSEK
1-5 år 
MSEK

>5 år 
MSEK

Summa 
MSEK

Finansiella tillgångar

Kassa och bank 15,8 - - 15,8

15,8 - - 15,8

Finansiella skulder

Leverantörsskulder 4,4 - - 4,4

4,4 - - 4,4

Kreditrisk
Bolagets maximala kreditrisk om alla motparter i finansiella instrument 
inte skulle fullgöra sina åtaganden mot bolaget uppgår till bokförda 
värdet av alla finansiella tillgångar 0,6 MSEK. Genom placering av lik-
viditet hos större svenska banker minimerar bolaget sina kreditrisker.

Verkliga värden
I tabellen nedan jämförs de redovisade värdena och de verkliga vär-
dena för bolagets samtliga finansiella instrument som redovisas i ba-
lansräkningen till andra värden än verkliga värden:

Balansvärde Verkligt värde

12-12-31 11-12-31 12-12-31 11-12-31

Finansiella fordringar

Kortfristiga fordringar 0,5 0,9 0,5 0,9

Kassa och bank 0,1 15,8 0,1 15,8

0,6 16,7 0,6 16,7

Finansiella skulder

Leverantörsskulder 5,4 4,4 5,4 4,4

5,4 4,4 5,4 4,4

Not 19 Närståendetranskationer
För mer information se nedan under Not 21 Väsentliga händelser efter 
räkenskapsårets utgång, ”Extra bolagsstämmor 2013”.

Not 20 Definition av nyckeltal
Avkastning på sysselsatt kapital
Resultat före skatt plus finansiella kostnader i förhållande till genom-
snittligt sysselsatt kapital. Sysselsatt kapital avser balansomslutningen 
med avdrag för icke räntebärande skulder.

Avkastning på eget kapital
Årets resultat i förhållande till genomsnittligt eget kapital.

Soliditet
Eget kapital vid årets utgång i förhållande till balansomslutningen vid 
årets utgång.

Skuldsättningsgrad
Räntebärande skulder vid årets utgång i förhållande till eget kapital. 

Andel riskbärande kapital
Summa eget kapital och uppskjuten skatt i förhållande till balansomslut-
ningen.

Kassaflöde
Med kassaflöde avses kassaflöde efter finansieringsverksamheten. Kassa-
flödesanalyserna är upprättade enligt RR 7 Redovisning av  
kassaflöden.

Eget kapital per aktie 
Eget kapital dividerat med antalet utestående aktier vid årets slut.

Resultat per aktie 
Resultat per aktie beräknas genom att periodens resultat divideras med 
genomsnittligt antal aktier.

Resultat per aktie efter utspädning
Resultat per aktie efter utspädning beräknas genom att periodens resultat 
divideras med genomsnittligt antal aktier efter utspädning.

Antal anställda
Antal anställda vid årets slut.

Medelantal anställda
Medelantalet anställda under året.

Not 21 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets 
utgång
ChronTech har erhållit brygglån
ChronTech Pharma har erhållit ett brygglån om 1,25 MUSD (ca 8 MSEK) 
att betalas i två lika delar. I samband med detta har uttagits och pantsatts 
en företagsinteckning på motsvarande belopp. Lånet har använts till att 
betala leverantörsskulder. Brygglånet utgör ett första steg i en refinansie-
ring och på sikt en omstrukturering av bolaget. 

Förändringar i ChronTech Pharmas styrelse
De tre styrelseledamöterna William W. Hall, Simon Kukes och John Climax 
har på egen begäran från och med 28 mars 2013 avgått från ChronTech 
Pharma AB:s styrelse. Styrelsen består härefter av Thomas Lynch (ordfö-
rande), Prem Lachman, Matti Sällberg och Anders Vahlne. 

ChronTechs kontrollerade studie av ChronVac-C® ger blandade resul-
tat
ChronTech har nu gjort en första analys av 12 veckors behandling med 
interferon och ribavirin med (n= 17) eller utan (n=12) föregående vaccina-
tion med två månatliga 500 µg doser av ChronVac-C® administrerat med 
Inovios Medpulser. Inga allvarliga biverkningar noterades och antalet mo-
derata biverkningar var lägre i den vaccinerade gruppen än i den icke-
vaccinerade gruppen. Vid behandlingsvecka 12 hade 71 % i den vaccine-
rade gruppen mindre än 15 internationella units av HCV RNA jämfört med 
58 % i den icke-vaccinerade gruppen. Vad gäller patienter som var virus-
negativa var 65 % av de vaccinerade HCV RNA negativa behandlings-
vecka 12 jämfört med 58 % i den icke vaccinerade gruppen. Sammanta-
get visar studien på en mycket god säkerhet men för lite skillnad i 
behandlingseffektivitet för att vara statistiskt säkerställd.

Extra bolagsstämmor 2013
Vid extra bolagsstämma i ChronTech Pharma AB (nedan ”Bolaget”) den 
19 april 2013 beslutades att godkänna att en grupp aktieägare förvärvar 
en andel om ca 70 procent av Bolagets projekt avseende utveckling av 
DNA-vacciner mot hepatit B och hepatit C. Projektet kommer att överföras 
till ett nytt bolag i vilket Bolaget således behåller en andel om ca 30 
procent. Som köpeskilling ska erläggas 1,25 MUSD kontant (varav Bolaget 
erhållit 625 TUSD som lån). Dessutom ingår i omstruktureringen att 80 
274 975 aktier i bolaget inlöses och makuleras utan ersättning. Utöver en 
andel om ca 30 procent i Bolagets projekt avseende hepatit B och he-
patit C och teknologin avseende Bolagets injektionsnål behåller Bolaget 
även det 20-procentiga innehavet i Opsonic Therapeutics Inc. Bolaget har 
före transaktionen 181 137 022 utestående aktier och de aktier som 
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ch	noterUndertecknade försäkrar att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och ger en rättvisande bild av företa-

gets ställning och resultat samt att förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av företagets verksamhet, ställ-
ning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

  Huddinge den 4 juni 2013

  Thomas Lynch
  Styrelseordförande 

                   Anders Vahlne  Matti Sällberg    Prem Lachman
                   Verkställande direktör   

  

 

Vår revisionsberättelse har avgivits den 4 juni 2013. Vår revisionsberättelse avviker från standardutformningen då vi anmärkt på att sty-
relsen ej upprättat en kontrollbalansräkning under räkenskapsåret.

Ernst & Young AB

Marine Gesien
Auktoriserad revisor

kommer lösas in och makuleras motsvarar således ca 44,3 procent 
av det totala antalet aktier i Bolaget. Genom den kontanta betal-
ningen minskar Bolagets skuldsättning från ca 10 MSEK till ca 2 
MSEK. 

Vid extra bolagsstämma i ChronTech Pharma AB den 6 maj 2013 
beslutades om minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier 
och ändring av bolagsordningen. Beslutet innebär minskning av aktie-
kapitalet med 2 408 228,85 kronor för förlusttäckning genom indrag-
ning av 80 274 295 aktier. De aktier som skall dras in ägs av den 
grupp aktieägare som ska köpa en andel om ca 70 procent i bolagets 
projekt avseende utveckling av DNA-vacciner mot hepatit B och he-
patit C. För att möjliggöra minskningen av aktiekapitalet beslutades 
vidare att bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier 
ändras. Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 3 000 000 kronor och 
högst 12 000 000 kronor. Antalet aktier ska uppgå till lägst 
100 000 000 och högst 400 000 000. 

Vid extra bolagsstämma i ChronTech Pharma AB den 16 maj 2013 
beslutades att godkänna styrelsens förslag till omstrukturering av 
Bolaget som komplement till det som beslutades om vid extrastäm-
man den 19 april. Gruppen aktieägare har nu erbjudit sig att även 
förvärva resterande del (ca 30 procent) av den del av Bolagets verk-
samhet som avser utveckling av DNA-vacciner mot hepatit B och 
hepatit C. I köpeskillingen ingår nu också en revers om 1 MUSD, som 
förfaller senast inom ett år. Förslaget innehåller också betalning för 
utvecklingen av injektionsnåltekniken IVIN med upp till 1,5 MUSD i 
utbyte mot en exklusiv licens för användande av IVIN för hepatitvac-
cin. I övrigt är förslaget huvudsakligen detsamma som tidigare. Ak-
tieägare som företräder mer än 60 procent av aktierna i Bolaget har 
förklarat sig stödja förslaget till omstrukturering. Efter transaktionen 
kommer ChronTech att inneha 20 % i Opsonic och hela innehavet i 
nålteknologin, IVIN, medan övrig verksamhet har avyttrats.
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Till årsstämman i ChronTech Pharma AB (publ.) Org.nr 556705-1965

Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för ChronTech Pharma 
AB (publ.) för år 2012. Bolagets årsredovisning ingår i den tryckta ver-
sionen av detta dokument på sidorna 16-27.

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

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår 
revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att 
vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att 
uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga 
felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisions-
bevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn 
väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma 
riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning 
beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta 
för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande 
bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga 
med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett utta-
lande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision inne-
fattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisnings-
principer som har använts och av rimligheten i styrelsens och 
verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en 
utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

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

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvi-
sande bild av ChronTech Pharma AB (publ.)s finansiella ställning per 
den 31 december 2012 och av dess finansiella resultat och kassaflö-
den för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen.

Upplysning av särskild betydelse 
Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärk-sam-
heten på sid 20 i årsredovisningen av vilken framgår att bolaget har 
ett negativt eget kapital per den 31 december 2012 och att bolagets 
kortfristiga skulder per detta datum översteg dess totala tillgångar 
med 8,1 MSEK. Dessa förhållanden tyder, tillsammans med de andra 
omständigheter som nämns i förvaltningsberättelsen, på att det finns 
en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om 
företagets förmåga att fortsätta verksamheten. Vi vill därmed fästa 

uppmärksamhet på vikten av att bolagets långsiktiga finansiering 
säkerställs för att bolaget skall kunna fortsätta sin drift och kunna 
realisera sina tillgångar och reglera sina skulder inom ramen för 
den normala verksamheten.

Med hänsyn till ovanstående, kan det råda tveksamhet kring 
om årsredovisningen skall upprättas enligt fortlevnadsprincipen. 
Det är dock vår bedömning att värdena på balansräkningen inte 
skulle påverkas väsentligen om fortlevnadsprincipen inte tilläm-
pats.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra  
författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en re-
vision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst el-
ler förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvalt-
ning för ChronTech Pharma AB (publ.) för år 2012.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen en-
ligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen 
på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god 
revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dis-
positioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat 
om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver 
vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åt-
gärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om nå-
gon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersätt-
ningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har 
handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller 
bolagsordningen.

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

Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman behandlar förlusten enligt förslaget 
i förvaltningsberättelsen.

Vi tillstyrker att årsstämman beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Anmärkning
Som framgår av balansräkningen per 2012-12-31 redovisar bola-
get ett negativt eget kapital. I strid med bestämmelserna i aktie-
bolagslagen har styrelsen varken på bolagsstämma lagt fram en 
av revisorn granskad kontrollbalansräkning utvisande att täck-
ning finns för hela det registrerade aktiekapitalet. Denna över-
trädelse av aktiebolagslagen 25:13 har inte påverkat vårt utta-
lande ovan avseende ansvarsfriheten.

 Stockholm den 4 juni 2013
Ernst & Young AB

Marine Gesien
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse
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Administration (av läkemedel)
Hur ett läkemedel tillförs kroppen, exempelvis genom  
injektion eller via munnen som tablett.

Arteriell
Tillförsel av blod via kroppspulsådror (artärer).

B-celler
Antikroppsproducerande blodceller.

Biodistribution
Hur ett läkemedel sprids ut i kroppen.

ChronVac-B
Projektnamnet för ett terapeutiskt vaccin mot kronisk  
hepatit B-infektion, en orsak till gulsot.

ChronVac-C®

Ett terapeutiskt vaccin mot kronisk hepatit C-infektion, en 
orsak till gulsot.

CRO
Contract	Research	Organisation.	Konsultföretag	som	 
assisterar vid läkemedelsutveckling.

Farmakokinetik
Hur ett läkemedel tas upp och utsöndras.

gal(a1,3)gal
Sockerstrukturer på äggviteämnen hos alla djurslag utom 
människa. Vi har alla naturligt antikroppar mot dessa sock-
erstrukturer.

HBV
Hepatit B-virus. Virus som orsakar så kallad gulsot.

HCV
Hepatit C-virus. Virus som orsakar så kallad gulsot.

HIV
Human Immunodeficiency Virus. Virus som ger upphov  
till AIDS.

Humant
Mänskligt.

IND
Investigational New Drug application. Sammanställning av 
dokumentation som krävs innan start av studier på män-
niska.

Insufficiens
Fungerar inte tillräckligt bra.

Interferon
Kroppsegen molekyl som har antiviral effekt och som  
används vid olika typer av behandlingar, t.ex. vid kroniska 
hepatit B- och C-virusinfektioner.

In vivo
I den levande kroppen.

IVIN
In Vivo Intracellular injection Needle

Läkemedelskandidat
En substans bolaget går vidare och utför toxikologiska 
undersökningar med inför kliniska försök på människa. 

Medpulser® DNA Delivery System (DDS)
Apparat designad för att leverera korta elpulser för behand-
lingar där in vivo-elektroporering kan förbättra upptag av 
läkemedel i celler lokalt, t.ex. vid DNA-immunisering.

NDA 
New Drug Application. Sammanställning av dokumentation 
som krävs för marknadsgodkännande.

Neutralisera
I detta sammanhang menas hämma, eller släcka ut, virus-
förökning i infekterade odlade celler.

NS3
Enzym hos hepatit C-virus som medverkar vid kopiering av 
virus arvsmassa och produktion av nya virus.

Pegylerade interferoner
Förbättrad version av kroppseget interferon vilken har en 
längre överlevnad i kroppen och därmed en bättre  
effektivitet.

Peptid
Kortare kedja av aminosyror.

Placebo
Effekt som inte beror på det verksamma ämnet i ett  
läkemedel.

Plattformsteknologi
Teknologi med vilken man kan utveckla flera läkemedel.

Protein
I naturen förekommande lång kedja av aminosyror.

RAS®

Redirecting	Antibody	Specificity.	Molekyler	som	verkar	som	
adaptorer mellan smittämnen och naturligt förekommande 
antikroppar i blodet. En av ChronTech uppfunnen och pa-
tenterad teknologiplattform.

Ribavirin
En substans som liknar en byggsten i arvsmassa och som 
kan förbättra effekten av vaccinationer (applikation patente-
rad av ChronTech). Dessutom aktiv substans i läkemedel 
som används i kombination med peginterferon för behand-
ling av kroniska hepatit C-virusinfektioner.

T-celler
Mördarceller i blodet. Dödar virusinfekterade/producerande 
celler.

Toxicitet
Giftighet, biverkningar.

Vaccinadjuvans
För att förstärka effekten på immunsvar vid vaccination.

Venös
Avrinning av blod via vener.

Virologi
Vetenskap om virus. 

Ordlista
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Matti Sällberg
Styrelseledamot sedan 
2006, styrelseledamot i 
Gamla Tripep under perio-
den 2002 till 2006.

Född 1961.

Forskare ChronTech.

Sedan januari 2011 prefekt 
vid institutionen för 

Laboratoriemedicin vid Karolinska Institutet. Professor i 
biomedicinsk analys vid Karolinska Institutet sedan 2000. 
Ett flertal internationella och nationella uppdrag som ve-
tenskaplig granskare för olika anslagsgivare och veten-
skapliga tidskrifter. Har sedan 1992 varit verksam i ett 
flertal	kommittéer	och	styrelser	inom	Karolinska	Institutet.	

Utbildning: Leg. Tandläkare, doktorsexamen (PhD) i viro-
logi.

Innehav per 121228:  64 000 aktier

William W. Hall
Styrelseledamot sedan 10 
mars 2010, styrelseledamot i 
Gamla Tripep under perioden 
2004 till 2006.

Avgått ur styrelsen 2013-03-28 
på egen begäran.

Född 1949.

Professor i Medicinsk 
Mikrobiologi	samt	chef	för	the	National	Virus	Reference	
Laboratory vid University College Dublin sedan 1996, chef 
för	the	Center	for	Research	an	Infectious	Diseases	(CRID)	
vid University College Dublin. Överläkare vid St. Vincent’s 
University	Hospital,	Dublin.	Fellow,	Royal	College	of	
Pathologists (U.K.), Fellow, American Academy of 
Microbiology,	President,	International	Retrovirology	
Association, 2001-2003; Member of Council, Henry Kunkel 
Society,	Rockefeller	University,	New	York,	2009-2012.	
Erhöll Dale McFarlin-priset för sina bidrag till retrovirus-
forskningen 2009. Professor Hall sitter också i the edito-
rial board för ett antal vetenskapliga tidskrifter och har 
publicerat fler än 150 vetenskapliga artiklar i välrenomme-
rade vetenskapliga tidskrifter. 

Styrelseledamot av The Atlantic Philanthropies, New York, 
USA, sedan 2008. Medlem av Advisory Board samt 
Scientific Advisory Board, Institute of Human Virology, 
Baltimore, USA, sedan 2004.

Utbildning: Amerikansk läkarlegitimation 1984 (MD, Cornell 
University Medical College, New York),  och specialist i 
infektionssjukdomar (Diplomate American Board of Internal 
Medicine, subspeciality Infectious Diseases). PhD (doktors-
avhandling) i virology 1974 vid Belfast Universitet. DTMH, 
London School of Hygiene and Epidemiology, London, 
United Kingdom, 1987. 

Innehav per 121228: 0 aktier

Styrelse, ledning och revisorer

Styrelseledamöter
För närvarande består styrelsen av sju ledamöter inklu-
sive ordföranden. I styrelsen sitter två ledamöter verk-
samma i bolaget.

Thomas Lynch
Styrelseordförande sedan 
januari 2007, 
styrelseledamot i Gamla 
Tripep under perioden 
2005 till 2006.

Född 1956.

Övriga uppdrag: Thomas 
Lynch är styrelseordförande 
i The Queen’s University of 

Belfast Foundation, Dublin Academic Health Science 
Centre, Molecular Medicine Ireland och Sigmoid Pharma 
PLC. Styrelseledamot i Icon plc, Profectus Inc och GE 
Pharma plc.  
Tidigare erfarenhet: Under perioden 1993 till 2004 arbe-
tade Thomas Lynch i olika egenskaper inom Europas 
största bioteknikföretag, Elan Corporation Plc. I egenskap 
av chefsekonom och vice VD till viceordförande styrde 
han Elans förvandling från ett formuleringsföretag till ett 
bioteknologiskt företag genom en serie av företags- och 
produktförvärv samt joint ventures. 

Innehav per 121228: 1 074 975 aktier

10 000 000 aktier innehas av en stiftelse, vars förmåns-
tagare inkluderar ordförandens familj.

Anders Vahlne
Styrelseledamot sedan 2006, 
styrelseledamot i Gamla 
Tripep under perioden 1997 
till juni 2002 samt september 
2002 till 2006. 

Född 1946.

Verkställande direktör och 
Forskningschef ChronTech.

Professor i klinisk virologi vid Karolinska Institutet sedan 
1994. Ledamot av styrelsen för the National Virus 
Reference	Laboratory,	University	College,	Ireland,	samt	
ledamot av styrelsen i Opsonic Therapeutics, Inc. USA. 
Ett flertal internationella och nationella uppdrag som 
vetenskaplig granskare för olika anslagsgivare och veten-
skapliga tidskrifter. Har sedan 1994 varit verksam i ett 
flertal	kommittéer	och	styrelser	inom	Karolinska	Institutet.

Utbildning: Leg. Läkare, doktorsexamen (PhD) i klinisk 
virologi.

Innehav per 121228: 552 964 aktier
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John Climax 
Styrelseledamot sedan 2011. 

Avgått ur styrelsen 2013-03-28 på egen begäran.

Född 1952

Utbildning: Farmakolog från University of Singapore. 
Master i Applies Pharmacology från University of Wales. 
Doktorsexamen i farmakologi från National University of 
Ireland. 

Övriga uppdrag: Utomstående styrelseledamot i Icon Plc. 

Uppdrag avslutade under de senaste fem åren: 
Styrelseledamot i Icon Plc. Non executive director för 
Amarin Corporation Plc. 

Övrigt: John Climax har tidigare varit verkställande direk-
tör i Icon Plc samt publicerat ett stort antal vetenskap-
liga artiklar och upprätthåller en adjungerad professur vid 
Royal	College	of	Surgeons	of	Ireland.

Innehav per 121228: 

Aktier: -

Simon Kukes 
Styrelseledamot sedan 2011.

Avgått ur styrelsen 2013-03-28 på egen begäran. 

Född 1946

Utbildning: Kandidatexamen i naturvetenskap från 
Moscow Institute for Chemical Technology. 
Doktorsexamen	från	Academy	of	Science	of	the	USSR.	

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i ZAO Samara-Nafta. 
Styrelseledamot och orförande i revisionsutskottet i 
Promstoi Group Limited.

Uppdrag avslutade under de senaste fem åren: 
Styrelseledamot i Amarin, avslutat i april 2008. 

Övrigt: - 

Innehav per 121228: 

Aktier: 30 000 000 

Innehav per 130328: 

Aktier: 25 914 004

Prem Lachman 
Styrelseledamot sedan 2011.

Född 1960

Utbildning: M.D. examen från Mount Sinai School of 
Medicine.

Övriga uppdrag: - 

Uppdrag avslutade under de senaste fem åren: - 

Övrigt: Grundare och delägare i Maximus Capital. 
Tidigare varit delägare i Galleon group. 

Innehav per 121228, eget och närståendes innehav: 

Aktier: 10 000 000  

Styrelsens sekreterare
Erik Nerpin
Styrelsens sekreterare sedan 2006. Sekreterare i Gamla 
Tripep under perioden 2004-2006. Styrelseledamot i 
Gamla Tripep under perioden 2002-2004.

Född 1961

Övriga uppdrag: Advokat. Verksam vid Kilpatrick Stockton 
Advokatbyrå sedan 2007. Tidigare verksam vid Linklaters 
Advokatbyrå 1992-2007. Huvudsaklig inriktning på börs- 
och bolagsrättsliga frågor.

Innehav per 121228, eget och närståendes innehav: 

Aktier: -

Ledande befattningshavare
Anders Vahlne
Verkställande direktör och Forskningschef.

Se Styrelse.

Åsa Ekstrand
Ekonomichef, anställd se-
dan 2006, anställd i Gamla 
Tripep under perioden 2002 
till 2006.

Född 1957

Övriga uppdrag: 
Komplementär i 
Economissima KB

Tidigare erfarenhet: Arbetat 
som ekonomi- och redovisningschef i olika branscher. 
Eget konsultföretag med inriktning på koncernrapporte-
ring, 1994 till 2002.

Utbildning: Civilekonom, Stockholms Universitet.

Innehav per 121228, eget och närståendes innehav: 

Aktier: 300 000

Revisorer
Ernst & Young AB,  
med Marine Gesien som huvudansvarig revisor.
Ernst & Young AB är revisor i ChronTech sedan 2006. 
Från och med 2009-05-07 är Marine Gesien huvudansva-
rig revisor. Marine Gesien är auktoriserad revisor och 
medlem i Far.  
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