Sammanfattning av bokslutskommuniké
2020-10-01 – 2020-12-31 (fjärde kvartalet)

Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK.

Koncernens resultat före skatt uppgick till -9 786 (-11 203) TSEK.

Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,35 (-0,68) SEK.

Genomsnittligt antal aktier för perioden uppgick till 24 406 295 st.
2020-01-01 – 2020-12-31 (tolv månader)

Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK.

Koncernens resultat före skatt uppgick till -31 304 (-27 637) TSEK.

Koncernens resultat per aktie uppgick till -1,23 (-1,63) SEK.

Soliditeten uppgick till 73% (47%).

Genomsnittligt antal aktier för perioden uppgick till 21 549 984 st.
Med ”SynAct Pharma AB” avses moderbolaget SynAct Pharma AB med organisationsnummer 559058–4826. Med
”Bolaget” eller ”SynAct” avses koncernen, det vill säga SynAct Pharma AB och dess helägda dotterbolag SynAct
Pharma ApS.
Definitioner




Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med det genomsnittliga antalet utestående aktier i perioden.
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under Q4 2020




Den 12 oktober slutförde SynAct framgångsrikt den andra kohorten (100 mg dosnivå) i del 1 av klinisk fas IIstudie med AP1189 mot reumatoid artrit.
Den 6 november valdes Dr Uli Hacksell till ny ordinarie styrelseledamot.
Den 9 november tillkännagav SynAct Pharma positiva interimsdata från fas 2-studien med AP1189 i reumatoid
artrit.

Väsentliga händelser under Q1-Q3 2020


















Den 7 februari uppdaterade SynAct sina utvecklingsplaner.
Den 31 mars meddelade SynAct att bolaget undersöker möjligheten att pröva AP1189 som tilläggsterapi hos
inlagda patienter med COVID-19.
Den 31 mars skickade SynAct in en ansökan om klinisk prövning för AP1189 i nefrotiskt syndrom.
Den 3 april ansökte SynAct om patent för AP1189 inom COVID-19.
Den 5 maj uppdaterade SynAct fas II-studien med AP1189 inom reumatoid artrit.
Den 25 maj lämnade SynAct in en internationell patentansökan enligt patentkoordinationsfördraget (PCT) för
att täcka kombinationsbehandling med läkemedelskandidaten AP1189 och Methotrexate (MTX) för behandling
av reumatoid artrit och andra sjukdomar inom artrit.
Den 2 juni godkändes fas II-ansökan av danska myndigheten.
Den 29 juni initierade SynAct en klinisk fas II-studie med läkemedelskandidat AP1189 på idiopatisk membranös
nefropatipatienter med nefrotiskt syndrom.
Den 15 juli meddelade SynAct framsteg i den andra dosnivån (100 mg) i del 1 av den kliniska fas II-studien
med AP1189 hos patienter med reumatoid artrit och hög sjukdomsaktivitet på kliniker i Danmark och Sverige.
Den 27 juli tillfördes SynAct cirka 32,4 MSEK i optionslösen av teckningsoptioner av serie TO 2.
Den 28 augusti initierade SynAct det vetenskapliga och kliniska samarbetet RESOVIR för att utforska AP1189
i virala infektioner. Det första steget i samarbetet kommer att vara att genomföra en undersökande klinisk studie
på COVID-19-infekterade patienter som syftar till att undersöka upprepad dosering av bolagets kliniska
läkemedelskandidat AP1189.
Den 3 september meddelade bolaget att rekryteringen till del 1 i den kliniska fas II-studien med AP1189 i
reumatoid artrit är klar.
Den 23 september initierade SynAct en fas II-studie med AP1189 för behandling av ARDS i COVID-19patienter på kliniska avdelningar i Brasilien i ett samarbete mellan SynAct, Queen Mary University, London,
Storbritannien, och Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasilien
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Väsentliga händelser efter periodens utgång







11 januari 2021 genomförde styrelseledamot och CSO Thomas Jonassen och verkställande direktören Jeppe
Øvlesen en bolagsrättslig omstrukturering där respektive innehav av aktier i SynAct har övergått till det
nybildade bolaget BioInvest ApS.
26 januari 2021 utsåg SynAct Pharma Thomas Boesen till Chief Operating Officer
4 februari 2021 meddelades at SynAct förbereder flytt till Nasdaq Stockholm
5 februari 2021 meddelades at SynAct genomförda en riktad nyemission om 80 MSEK
11 februari 2021 utsåg SynAct Pharma James Knight till Chief Business Officer
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VD Jeppe Øvlesen har ordet
Ett år med många förändringar
Förra året var en transformationsperiod för SynAct Pharma då vi gjorde betydande
framsteg i alla våra projekt och satte företaget i en unik position att vara ledande
inom resolutionsterapi, en ny metod för behandling av inflammation och
autoimmuna sjukdomar, när vi nu går in 2021.
SynAct utvecklas snabbt. Vår projektportfölj har trots den pågående Covid-19pandemin utvecklats väl och ledarskapsteamet har utvidgats, vilket ger oss nya
viktiga färdigheter för att utveckla företaget, och efter fjärde kvartalet tog vi
framgångsrikt in 80 miljoner kronor för att hjälpa oss att driva våra projekt framåt.
SynAct är i en stark position för de hektiska kvartalen vi har framför oss.
De positiva interimsdata vi fick under fjärde kvartalet från fas 2-studien med AP1189, vår läkemedelskandidat som
syftar till att minska klinisk sjukdomsaktivitet hos patienter som lider av svår reumatoid artrit (RA), är mycket
uppmuntrande. Resultaten baserades på de första 26 patienterna som avslutade behandlingen och visade god
säkerhet, lovande effektsignaler och inga allvarliga biverkningar. Rekrytering till del 2 av studien, som kallas BEGIN,
startades strax efter, och vi rekryterar för närvarande på kliniker i flera länder. Trots Covid-19-pandemin gör vi vårt
yttersta för att hålla studien på rätt spår enligt den planerade rekryteringen och rapporteringen av top line-resultat i
slutet av andra kvartalet 2021.
Den pågående RA-studien är utformad för att testa AP1189 som en potentiell primärbehandling hos
nydiagnostiserade patienter för att ta dem från hög sjukdomsaktivitet till låg aktivitet. Vi testade också den potentiella
profilen för AP1189 i en marknadsundersökningsstudie för att se om läkemedelskandidaten skulle vara intressant
vid behandling av akut förvärrad sjukdomsaktivitet hos RA-patienter. Resultatet av denna studie var verkligen
mycket positivt efter att 10 viktiga opinionsledare i USA och 5 i Europa hade intervjuats. Detta ger oss en bra
strategisk väg framåt både när vi pratar med potentiella partners och planerar kommande kliniska prövningar. Vi
ser potentiella stora möjligheter i både akut och kronisk behandling med AP1189 i RA.
Under året startade SynAct också den kliniska fas 2a-studien med AP1189 på idiopatiska membranösa
nefropatipatienter med nefrotiskt syndrom, ett relativt sällsynt tillstånd som kännetecknas av förlust av protein i
urinen som obehandlat är associerat med utveckling av ödem, hypoalbuminemi, i många fall förhöjda plasmalipider
och som vidare kan utvecklas till kronisk njursjukdom. Vi tror att AP1189 potentiellt kan ha en betydande fördelaktig
behandlingseffekt hos dessa patienter. Vi förväntar oss top line-data i slutet av år 2021.
SynAct initierade också en klinisk fas 2-studie för att utvärdera AP1189:s säkerhet och effekt hos vuxna
diagnostiserade med Covid-19 och med tidiga tecken på akut andningssviktsyndrom (Acute Respiratory Distress
Syndrome, ARDS), ett tillstånd när vätska samlas i de små luftsäckarna i lungorna och förhindrar att syre når blodet.
Patienterna kommer att registreras vid medicinska centra i Brasilien i ett samarbete mellan SynAct Pharma, Queen
Mary University, London, Storbritannien och Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasilien. Detta
är en prövarledd studie som ska vara klar i slutet av andra kvartalet 2021.
När SynActs projektportfölj utvecklas är det viktigt att vi har de bästa talangerna att genomföra på våra ambitiösa
affärsplaner. I januari 2021 rekryterade vi Thomas Boesen, filosofie doktor, som vår Chief Operating Officer.
Thomas har lång erfarenhet av att hantera utvecklingsprojekt både i bioteknikföretag och i stora läkemedelsbolag.
Ett viktigt område för honom blir att förbereda en ny tablettformulering som ska testas i människa under tredje
kvartalet 2021. Nyligen tillkännagav vi också att James Knight kommer att ansluta som Chief Business Officer för
att leda affärsutveckling och hanteringen av projektportföljen. James var ansvarig för portföljstrategin på Questcor
Pharmaceuticals där han fokuserade på expansionen av Acthar Gel från två marknadsförda specialindikationer till
nio marknadsförda indikationer inom fem specialområden, inklusive reumatologi. Questcors framgångsrika utökning
av Acthars användningsområde ledde till Mallinckrodts förvärv av bolaget för 5,6 miljarder dollar.
SynAct hade också förmånen att få Dr Uli Hacksell som ny styrelsemedlem. Uli har mer än 25 års erfarenhet från
ledande befattningar i både stora läkemedels- och bioteknikföretag, samt mer än 10 års erfarenhet som VD för
publika företag. Hans erfarenhet kommer att vara viktig för företagets framtida framgång.
Med utvecklingen av vår projektportfölj och ett starkt år 2020 bakom oss tog vi chansen att tillkännage vår planerade
flytt till Nasdaqs huvudlista senare under 2021 och säkra vår finansiella ställning genom att framgångsrikt
genomföra en riktad nyemission och ta in 80 miljoner kronor för att nå kommande studiemilstolpar. Emissionen
övertecknades flera gånger av ett antal professionella bioteknikinvesterare, inklusive specialinvesterare. Vi
välkomnar dessa nya investerare och sporras av deras förtroende för SynActs framtida potential.
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SynAct gjorde fantastiska framsteg under 2020. Jag vill tack våra aktieägare för deras stöd och för alla runt omkring
oss som arbetade så hårt, särskilt under Covid-19-pandemin, för att placera SynAct där det är idag. 2021 ser ut att
bli ytterligare ett hektiskt år.
Sammanfattningsvis är prioriteringarna för 2021 att fortsätta utvecklingen av vår intressanta projektportfölj och
diskussionerna med potentiella partners via ökat affärsutvecklingsarbete, samt planera för flytten till NASDAQs
huvudlista i Sverige.
Jeppe Øvlesen, VD
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SynAct Pharma AB
SynAct Pharma AB är ett bioteknikbolag i klinisk fas noterat på Spotlight Stock Market. Bolagets ledande
läkemedelskandidat AP1189 är en ”First-in-Class” melanokortin-receptoragonist inriktad mot aktiva inflammatoriska
och autoimmuna sjukdomar. Bolagets forskning och patent bygger på det kroppsegna hormonet melanokortin som
aktiveras vid inflammatoriska tillstånd och bidrar med anti-inflammatoriska effekter, som är viktiga komponenter i
läkningsprocessen och för återhämtning till normal vävnadsfunktion. Melanokortin är ett kroppseget hormon som
verkar genom att aktivera specifika melanokortin-receptorer på cellytan av vissa vita blodkroppar. När dessa
receptorer aktiveras startar processer i kroppen som leder till minskad frisättning av pro-inflammatoriska mediatorer
(bromsad inflammation) och stimulering av läkningsprocesser (avdöda celler och cellrester städas bort och
vävnaden läker).
Affärsmodell
SynActs affärsstrategi är att driva projekt in i klinisk utveckling i syfte att säkra proof-of-concept, det vill säga stöd
för klinisk relevans. Bolagets ambition är att genomföra kliniska fas II-studier, för att sedan teckna kommersiella
avtal med ett eller flera större läkemedelsbolag.
Koncernförhållande och aktieinnehav
SynAct Pharma AB är moderbolag i en koncern som omfattar det helägda dotterbolaget SynAct Pharma ApS.
Utöver ovanstående har SynAct inga ytterligare aktieinnehav i andra bolag.
Verksamhetsrelaterade risker och osäkerhetsfaktorer
De risker och osäkerhetsfaktorer som SynActs verksamhet exponeras mot är sammanfattningsvis relaterade till
bland annat läkemedelsutveckling, konkurrens, teknologiutveckling, patent, myndighetskrav, kapitalbehov, valutor
och räntor. Under innevarande period har inga väsentliga förändringar avseende risk- eller osäkerhetsfaktorer
inträffat. För mer detaljerad redovisning av risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till prospektet som publicerades
under 2019 samt årsredovisningen för 2019.
Aktien
Aktien i SynAct Pharma AB noterades på Spotlight Stock Market (”Spotlight”) den 11 juli 2016. Spotlight är en
bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och ett dotterbolag till
Spotlight Group AB, som per den 15 september 2020 är noterat på Spotlight Stock Market. Spotlight driver en
´´´ en optionsinlösen av 4 839 860 teckningsoptioner av
handelsplattform (MTF). Under året har Bolaget genomfört
serie TO 2, vilket ökat aktiekapitalet till totalt 3 050 786,88 SEK och antalet aktier till 24 406 295 stycken. Bolaget
har inte efter genomfört optionsinlösen några instrument som kan leda till utspädning. I februari 2021 genomfördas
en riktade nyemission som ökade antalet aktier och röster i Bolaget med 1 600 000 från 24 406 295 till 26 006 295,
och aktiekapitalet ökades med 200 000 kronor från 3 050 786,875 till 3 250 786,875 kronor.
Ägarförteckning
För SynActs ägarförteckning per den 31 december 2020 hänvisas till Spotlights hemsida alternativt genom att klicka
här.
Principer för bokslutskommunikéns upprättande
Bokslutskommunikén är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Koncernredovisningen har upprättats
i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards
Board (IASB).
Moderföretaget tillämpar årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapportering ”RFR2” Redovisning för
juridiska personer. Detta räkenskapsår är det första året som koncernen och moderföretaget tillämpar de nämnda
redovisningsprinciperna. Övergången har skett per 1 januari 2018. De tillämpade redovisningsprinciperna beskrivs
i not 1 och övergångseffekterna beskrivs i not 4.
Granskning av Bolagets revisor
Bokslutskommunikén har varit föremål för en översiktlig granskning av Bolagets revisor.
Förslag till disposition av SynAct Pharma AB:s resultat
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020-01-01 – 202012-31.
Årsstämma och årsredovisningens tillgänglighet
Årsstämma kommer att hållas den 21 maj 2021. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig för nedladdning
på Bolagets hemsida senast tre veckor innan årsstämman.
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Finansiell kalender
SynAct upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte. Kommande rapporter är planerade
enligt följande:






Q1 2021
Q2 2021
Q3 2021
Q4 2021

5 maj 2021
27 augusti 2021
12 november 2021
11 februari 2022

Avlämnande av delårsrapport
Lund, den 12 februari 2021
SynAct Pharma AB
Styrelsen
För ytterligare information
Jeppe Øvlesen
VD, SynAct Pharma AB
Telefon: +45 28 44 75 67
E-post: joo@synactpharma.com
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Kommentar till koncernens och moderbolagets finansiella
utveckling för det fjärde kvartalet och hela året
Omsättning
Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet 2020 uppgick till 0 TSEK (0). Bolaget förväntas inte generera några
intäkter förrän tidigast efter avslut av den planerade fas II-studien avseende läkemedels-kandidaten AP1189.
Moderbolagets omsättning är ifrån servicetjänster levererat till det danska dotterbolag.
Finansiell utveckling
Koncernens resultat för det fjärde kvartalet 2020 uppgick till -8 581 TSEK (-10 306) och for hela året till -26 551
TSEK (-24 490). De huvudsakliga kostnaderna är främst relaterade till det kliniska utvecklingsprogrammar för
AP1189.
Likviditet och balansräkning
Koncernens likvida medel per den 31 december 2020 uppgick till 14 548 TSEK (3 505). Bolagets övriga fordringar
uppgick till 1 902 TSEK (18 854) och innehöll aktielikvid ifrån emission som blev utbetald under året.
Tillgodohavande av skatt vidröra det danska dotterbolaget. I det fall som utgifter för forskning och utveckling
uppkommer i det danska bolag kan ett tillgodohavande av skatt erhållas, kallad “Skattekreditordningen” i Danmark.
Enligt denna kommer SynAct Pharma ApS att erhålla en aktuell skatteintäkt om 4 559 TSEK (3 099) för en del av
de utgifter som är hänförbara till forskning och utveckling. SynActs tillgodohavande under ”Skattekreditordningen”
utbetalas i november 2021.
Det fjärde kvartalets kassaflöde uppgick till - 11 211 TSEK (2 667) och for hela året till 11 391 TSEK (- 3 627). I
finansieringsverksamheten avser 13,9 MSEK beslutad emission från föregående år och är inbetald under detta
räkenskapsår.
I juli 2020 tog vi in cirka 32,4 MSEK före kostnader när aktieägare utnyttjade sina teckningsoptioner och i februari
2021 genomfördas en riktad nyemission om 80 MSEK. Bolagets befintliga rörelsekapital tillsammans med likviden
från den riktade emissionen är enligt styrelsens bedömning tillräckligt för att finansiera bolaget fram till den
planerade rapporteringen av milstolparna för bolagets fas IIa-studier mot reumatoid artrit (RA), nefrotiskt syndrom
och covid-19 (ARDS) samt till att förbereda och utföra en fas IIb-studie mot RA. Som ett första steg mot notering
på Nasdaq Stockholms huvudmarknad har vi beslutat att ändra bolagets redovisningsprincip till IFRS.
Moderbolaget
Moderbolagets intäkter avser servicetjänster till dotterbolaget och uppgick i fjärde kvartalet till 420 TSEK (425) och
för hela året till 1 697 TSEK (1 287). Rörelseresultatet för kvartalet var -3 401 TSEK (-5 204), och för helåret 2020
uppgick det till -6 643 TSEK (-8 185). Kostnaderna är främst relaterade till administration och aktiviteter som
understödjer det danska dotterbolagets verksamhet samt avsättning av upplupna momskostnader avseende
tidigare år.
Finansnettot för fjärde kvartalet uppgår till -66 093 TSEK (-787), och för helåret till -65 624 TSEK (-1 814). Av detta
ingår nedskrivning av lämnade aktieägartillskott i kvartalet med -66 159 TSEK (0), vilket även överensstämmer med
beloppen för helåret. (se nedan)
Härvid har nettoresultatet kraftigt påverkats för fjärde kvartalet 2020, och uppgick till -69 494 TSEK (-5 991) samt
för helåret 2020 till -72 267 TSEK (-9 999).
I moderbolaget kostnadsförs från och med 1 januari 2020 lämnade aktieägartillskott till dotterföretag som avser att
täcka dotterföretagets kostnader för forskning. Kostnaden redovisas i resultaträkningen i finansnettot. Den
redovisningsmässiga hanteringen i moderbolaget speglar därmed hanteringen i koncernen där samtliga kostnader
för forskning belastar resultatet. Ingående redovisat värde förblir oförändrat då bolagets bedömning är att inget
nedskrivningsbehov föreligger.
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Koncernens resultaträkning i sammandrag

Koncernens rapport över totalresultat i sammandrag
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Koncernens rapport över finansiell ställning i sammandrag
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Koncernens förändring i eget kapital i sammandrag
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Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

Moderbolagets rapport över totalresultat i sammandrag
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Moderbolagets rapport över finansiell ställning i sammandrag
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Redovisnings- och värderingsprinciper, samt upplysningar
Noter
NOT 1 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper
Allmän information
Denna delårsrapport omfattar det svenska moderbolaget SynAct Pharma AB (publ) ("SynAct" eller "moderbolaget"),
organisationsnummer 559058–4826 och dess dotterbolag (sammantaget "koncernen"). Koncernens huvudsakliga
verksamhet är att bedriva utveckling av läkemedel. Moderbolaget är noterat på Spotlight Stock Market, med ticker
SYNACT.
Moderbolaget är ett aktiebolag registrerat i och med säte i Lund, Sverige. Adressen till huvudkontoret är
Scheelevägen 2, 223 81 Lund, Sverige. Bokslutskommunikén 2020 har godkänts för publicering den 12 februari
2021.
Tillämpade regelverk
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av
International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalande från IFRS Interpretation Committee,
såsom de har antagits av EU För tillämpning inom EU.
Segmentsrapportering
SynAct Pharmas VD, som högste beslutsfattare, följer upp och analyserar resultat och finansiell ställning för
koncernen som helhet. VD följer inte upp resultatet på en dis-aggregerad nivå lägre än konsolideringen. Därmed
beslutar VD även om fördelning av resurser och fattar strategiska beslut utifrån konsolideringen som helhet. Baserat
på ovanstående analys utifrån IFRS 8 konstateras att SynAct Pharma – koncernen endast utgörs av ett segment.
Då koncernen för redovisade perioder ej innehar några materiella- eller immateriella anläggningstillgångar och ej
redovisar några intäkter finns inga upplysningar att lämnas enligt kraven i IFRS 8 Segmentsrapportering.
Funktionell valuta och rapporteringsvaluta
Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor, vilket även utgör rapporteringsvaluta för moderbolaget och
för koncernen. Detta innebär att de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp är, om
inte annat anges, avrundade till närmaste tusentals kronor (TSEK).
Värderingsgrunder och klassificering
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med anskaffningsvärdemetoden.
Anläggningstillgångar och långfristiga skulder består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller
betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i
allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen.
Konsolidering
I koncernredovisningen ingår moderbolaget och samtliga bolag som står under bestämmande inflytande från
moderbolaget. Bestämmande inflytande innebär att moderbolaget har inflytande över investeringsobjektet, att
moderbolaget exponeras för, eller har rätt till, rörlig avkastning från sitt engagemang i investeringsobjektet och kan
använda sitt inflytande över investeringsobjektet till att påverka sin avkastning, vilket normalt innebär att
moderbolaget äger mer än hälften av röstetalet för samtliga aktier och andelar. Dotterbolags finansiella rapporter
inkluderas i koncernredovisningen från och med förvärvstidpunkten till det datumet då bestämmande inflytande
upphör.
Koncerninterna transaktioner, balansposter, intäkter, kostnader samt orealiserade vinster och förluster på
transaktioner mellan koncernföretag elimineras.
Rörelseförvärv
Rörelseförvärv redovisas enligt förvärvsmetoden. Metoden innebär att förvärv av en rörelse betraktas som en
transaktion där koncernen indirekt förvärvar en rörelses tillgångar och övertar dess skulder. I förvärvsanalysen
fastställs det verkliga värdet på förvärvsdagen av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt
eventuella innehav utan bestämmande inflytande. Transaktionsutgifter, med undantag av transaktionsutgifter som
är hänförliga till emission av eget kapital-instrument eller skuldinstrument, som är hänförliga till förvärvet redovisas
som en kostnad i årets resultat. Vid rörelseförvärv där överförd ersättning överstiger det verkliga värdet på det
förvärvade bolagets nettotillgångar redovisas skillnaden som goodwill.
Intäkter från avtal med kunder
Koncernen redovisar i dagsläget inga intäkter från försäljning av varor då marknadsgodkännande ännu ej erhållits
för koncernens produkter.
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Finansiella intäkter
Finansiella intäkter består av ränteintäkter och valutakursvinster. Ränteintäkter redovisas i enlighet med
effektivräntemetoden. Effektivräntan är den ränta som diskonterar de uppskattade framtida in- och utbetalningarna
under ett finansiellt instruments förväntade löptid till den finansiell tillgångens eller skuldens redovisade nettovärde.
Beräkningen innefattar alla avgifter som erlagts eller erhållits av avtalsparterna som är en del av effektivräntan,
transaktionskostnader och alla andra över- och underkurser. Erhållen utdelning redovisas när rätten till att erhålla
utdelning fastställts. Valutakursvinster och valutakursförluster redovisas netto.
Finansiella kostnader
Finansiella kostnader består huvudsakligen av räntekostnader på lån och valutakursförluster. Räntekostnader på
lån redovisas enligt effektivräntemetoden. Valutakursvinster och valutakursförluster redovisas netto.
Skatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i årets resultat utom då
underliggande transaktion redovisats i övrigt totalresultat eller i eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas
i övrigt totalresultat respektive i eget kapital.
Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser som
är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen. Till aktuell skatt hör även justering av aktuell skatt hänförlig
till tidigare perioder.
Uppskjuten skatt redovisas på alla temporära skillnader som uppkommer mellan det skattemässiga värdet på
tillgångar och skulder och dess redovisade värden. Temporära skillnader hänförliga till andelar i dotterbolag som
inte förväntas bli återförda inom överskådlig framtid beaktas ej.
Uppskjuten skatt redovisas på alla temporära skillnader som uppkommer mellan det skattemässiga värdet på
tillgångar och skulder och dess redovisade värden. Temporära skillnader hänförliga till andelar i dotterbolag som
inte förväntas bli återförda inom överskådlig framtid beaktas ej. Värderingen av uppskjuten skatt baserar sig på hur
underliggande tillgångar eller skulder förväntas bli realiserade eller reglerade. Uppskjuten skatt beräknas med
tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller aviserade per balansdagen och som
förväntas gälla när den berörda uppskjutna skattefordran realiseras eller den uppskjutna skatteskulden regleras.
Uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar kvittas så långt detta är möjligt inom ramen för lokala
lagar och föreskrifter för beskattning.
Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i
den mån det är sannolikt att dessa kommer att kunna utnyttjas. Värdet på uppskjutna skattefordringar reduceras
när det inte längre bedöms sannolikt att de kan utnyttjas.
Leasingavtal
Koncernen bedömer vid avtalets ingång om det är ett leasingavtal, det vill säga om avtalet innehåller rätten att
kontrollera användningen av en identifierad tillgång under en bestämd tid i utbyte mot ersättning. Med undantag för
korttidsleasingavtal och leasingavtal med lågt värde redovisar koncernen leasingskulder för framtida återstående
leasingbetalningar och nyttjanderättstillgångar som representerar rätten att använda underliggande tillgångar.
Nyttjanderättstillgångar
Koncernen redovisar nyttjanderättstillgångar vid leasingavtalets inledningsdatum, vid den tidpunkt som den
underliggande tillgången är tillgänglig för användning. Nyttjanderättstillgångar värderas till anskaffningsvärde med
avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar och justeras för eventuell omvärdering av
leasingskulder. I anskaffningsvärdet för nyttanderättstillgångar ingår beloppet för redovisade leasingskulder, initiala
direkta utgifter samt leasingavgifter som betalats vid eller före inledningsdatumet, efter avdrag för eventuella
förmåner som mottagits i samband med teckningen av leasingavtalet. Nyttjanderättstillgångar skrivs av linjärt över
tillgångens beräknade leasingperiod. I nuläget finns det inga leasingavtal i koncernen som är klassificerade som
nyttjanderättstillgångar.
Korttidsleasingavtal samt leasingavtal med lågt värde
Koncernen tillämpar undantaget för leasingavtal med en leasingperiod understigande 12 månader
(korttidsleasingavtal) samt för leasingavtal med lågt värde. Korttidsleasingavtal i koncernen består kontorslokaler
med en leasingperiod på 3–6 månader. Korttidsleasingavtal samt leasingavtal med lågt värde redovisas som
kostnad linjärt över leasingperioden.
Immateriella tillgångar
Immateriella tillgångar som förvärvats separat redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Immateriella tillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens
bedömda nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden omprövas vid varje bokslutstillfälle och justeras vid behov. När
tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde.
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Utvecklingsutgifter aktiveras när de uppfyller kriterierna för aktivering. De viktigaste kriterierna för aktivering är att
utvecklingsarbetets slutprodukt har en påvisbar framtida intjäning eller kostnadsbesparing och att det finns tekniska
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och finansiella förutsättningar att fullfölja utvecklingsarbetet. I övrigt kostnadsförs utvecklingsutgifter samt
forskningsutgifter som rörelsekostnader. Marknadsgodkännande för koncernens produkter har ännu inte erhållits,
och koncernen har därför bedömt att förutsättningar för aktivering av utvecklingsutgifter ej föreligger.
Nedskrivning av icke-finansiella tillgångar
Tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod prövas minst årligen avseende eventuellt nedskrivningsbehov
samt när indikation på nedskrivning föreligger. Tillgångar som skrivs av bedöms med avseende på värdenedgång
närhelst händelser eller förändringar i förhållanden indikerar att det redovisade värdet inte är återvinningsbart.
En nedskrivning görs med det belopp varmed tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde.
Återvinningsvärdet är det högre av tillgångens verkliga värde minskat med försäljningskostnader och dess
nyttjandevärde. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på de lägsta nivåer där det finns
separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter).
Tidigare redovisad nedskrivning återförs om återvinningsvärdet bedöms överstiga redovisat värde. Återföring sker
dock inte med ett belopp som är större än att det redovisade värdet uppgår till vad det hade varit om nedskrivning
inte hade redovisats i tidigare perioder. Nedskrivning av eventuell goodwill återförs dock aldrig.
Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella instrument är varje form av avtal som ger upphov till en finansiell tillgång i ett företag och en finansiell
skuld eller ett eget kapital-instrument i ett annat företag. Finansiella instrument klassificeras vid första
redovisningstillfället, bland annat utifrån i vilket syfte instrumentet förvärvades och förvaltas. Denna klassificering
bestämmer värderingen av instrumenten.
Klassificering och värdering av finansiella tillgångar
Koncernens finansiella tillgångar utgörs av långfristiga fordringar, övriga kortfristiga fordringar och likvida medel
vilka alla klassificeras till upplupet anskaffningsvärde.
Finansiella tillgångar klassificerade till upplupet anskaffningsvärde värderas initialt till verkligt värde med tillägg av
transaktionskostnader. Efter första redovisningstillfället värderas tillgångarna till upplupet anskaffningsvärde med
avdrag för en förlustreservering av förväntade kreditförluster. Tillgångar klassificerade till upplupet
anskaffningsvärde innehas enligt affärsmodellen att inkassera avtalsenliga kassaflöden som endast är betalningar
av kapitalbelopp och ränta på det utestående kapitalbeloppet.
Klassificering och värdering av finansiella skulder
Finansiella skulder klassificeras till upplupet anskaffningsvärde. Finansiella skulder redovisade till upplupet
anskaffningsvärde värderas initialt till verkligt värde, netto efter transaktionskostnader. Efter det första
redovisningstillfället värderas de till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden.
Koncernens samtliga finansiella skulder (leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder) klassificeras till upplupet
anskaffningsvärde.
Koncernen har under räkenskapsåret eller jämförelseåret inte innehaft några finansiella instrument som värderas
till verkligt värde, vare sig genom resultatet eller övrigt totalresultat.
Redovisning och borttagande
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när bolaget blir part enligt instrumentets
avtalsmässiga villkor. Skuld tas upp när motparten har presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger att betala,
även om faktura ännu inte mottagits.
En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller koncernen
förlorar kontrollen över dem. Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort från
balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av en
finansiell skuld. Vinster och förluster från borttagande ur balansräkning redovisas i resultatet.
En finansiell tillgång och finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast när det
föreligger en legal rätt att kvitta beloppen samt att det föreligger avsikt att reglera posterna med ett nettobelopp eller
att samtidigt realisera tillgången och reglera skulden.
Nedskrivning av finansiella tillgångar
Koncernens nedskrivningsmodell bygger på förväntade kreditförluster, och tar hänsyn till framåtriktad information.
En förlustreservering görs när det finns en exponering för kreditrisk. Förväntade kreditförluster har bedömts vara
oväsentliga, då företagets finansiella tillgångar i allt väsentligt består av banktillgodohavanden hos banker med
höga kreditbetyg.
Likvida medel
Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart tillgängliga tillgodohavanden hos banker och motsvarande
institut.
Eget kapital
Stamaktier, övrigt tillskjutet kapital och balanserat resultat klassificeras som eget kapital. Finansiella instrument
som bedöms uppfylla kriterierna för klassificering som eget kapital redovisas som eget kapital även om det
finansiella instrumentet juridiskt är utformat som en skuld. Transaktionskostnader som direkt kan hänföras till
emission av nya aktier redovisas netto efter skatt i eget kapital som ett avdrag från emissionslikviden.
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Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkning av finansiella rapporter från utländska verksamheter klassificeras
som reserver i eget kapital.
Avsättningar
En avsättning skiljer sig från andra skulder genom att det råder ovisshet om betalningstidpunkt eller beloppets
storlek för att reglera avsättningen. En avsättning redovisas i balansräkningen när det finns en befintlig legal eller
informell förpliktelse som en följd av en inträffad händelse, och det är troligt att ett utflöde av ekonomiska resurser
kommer att krävas för att reglera förpliktelsen samt en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Avsättningar
görs med det belopp som är den bästa uppskattningen av det som krävs för att reglera den befintliga förpliktelsen
på balansdagen. Där effekten av när i tiden betalning sker är väsentlig, beräknas avsättningar genom diskontering
av det förväntade framtida kassaflödet.
Eventualförpliktelser
En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt åtagande som härrör från inträffade händelser och vars
förekomst bekräftas av en eller flera osäkra framtida händelser eller när det finns ett åtagande som inte redovisas
som skuld eller avsättning på grund av att det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att inträffa.
Utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på
transaktionsdagen. Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas om till den funktionella valutan till den
valutakurs som föreligger på balansdagen. Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkningen redovisas i årets
resultat. Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet, medan
kursvinster och kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster.
Omräkning av utlandsverksamheter
Tillgångar och skulder i utlandsverksamheter räknas om från utlandsverksamhetens funktionella valuta till
koncernens rapporteringsvaluta, svenska kronor, till den valutakurs som råder på balansdagen. Intäkter och
kostnader i en utlandsverksamhet omräknas till svenska kronor till en genomsnittskurs som utgör en approximation
av de valutakurser som förelegat vid respektive transaktionstidpunkt. Omräkningsdifferenser som uppstår vid
valutaomräkning av utlandsverksamheter redovisas i övrigt totalresultat och ackumuleras i en separat komponent i
eget kapital, benämnd omräkningsreserv. Vid avyttring av en utlandsverksamhet realiseras de till verksamheten
hänförliga ackumulerade omräkningsdifferenserna, varvid de omklassificeras från övrigt totalresultat till årets
resultat.
Resultat per aktie
Beräkningen av resultat per aktie baseras på periodens resultat i koncernen hänförligt till moderbolagets aktieägare
och på det vägda genomsnittliga antalet stamaktier utestående under året.
Kassaflöde
Kassaflödesanalysen upprättas enligt den indirekta metoden. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar, fördelat på den löpande verksamheten, investeringsverksamheten
och finansieringsverksamheten. Kassaflöden från in- och utbetalningar redovisas brutto, undantaget sådana
transaktioner som utgörs av in- och utbetalningar av stora belopp som avser poster som omsätts snabbt och har
kort löptid.
Moderbolagets redovisningsprinciper
Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och Rådet för finansiell
rapporterings rekommendation RFR 2 ”Redovisning för juridisk person”.
Skillnaderna mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper framgår nedan. De nedan angivna
redovisningsprinciperna för moderbolaget har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i
moderbolagets finansiella rapporter, om inte annat anges.
Ändrade redovisningsprinciper
Moderbolaget har tidigare tillämpat BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) vid upprättande av
årsredovisningen. Från och med i år som en följd av koncernens övergång till IFRS tillämpar moderbolaget ÅRL
och RFR 2. Detta innebär främst att upplysningskraven har ökat och att även moderbolaget ska lämna samtliga
finansiella rapporter. I samband med övergången till RFR 2 har ett antal justeringar gjorts, se not 3 Övergång till
RFR 2 samt rättelse av fel.
Dotterbolag
Andelar i dotterbolag redovisas i moderbolaget enligt anskaffningsvärdemetoden. Innebärande att de redovisas till
anskaffningsvärde minskat med eventuella nedskrivningar. Transaktionsutgifter inkluderas i det redovisade värdet
för innehav i dotterföretag.
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Finansiella tillgångar och skulder
Med anledning av sambandet mellan redovisning och beskattning, tillämpas inte reglerna om finansiella instrument
enligt IFRS 9 i moderbolaget som juridisk person, utan moderbolaget tillämpar i enlighet med ÅRL
anskaffningsvärdemetoden. I moderbolaget värderas därmed finansiella anläggningstillgångar till
anskaffningsvärde minus eventuell nedskrivning och finansiella omsättningstillgångar enligt lägsta värdets princip.
Leasing
Moderföretaget tillämpar det undantag som finns i RFR 2 för juridiska personer och redovisar samtliga leasingavtal
som kostnad linjärt över leasingperioden.
Koncernbidrag och aktieägartillskott
Såväl erhållna som lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition i enlighet med alternativregeln.
Aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos mottagaren och aktiveras i aktier och andelar hos givaren, i den
mån nedskrivning ej erfordras.
Uppställningsform för resultat- och balansräkning
Resultat- och balansräkning följer ÅRL:s uppställningsform.

NOT 2 Finansiella instrument
Finansiella instrument hos koncernen består av följande:
Finansiella tillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Övriga kortfristiga fordringar
Likvida medel
Summa finansiella tillgångar

2020-12-31 2019-12-31 31.12.2018
264
179
174
–
17.331
–
14.548
3.505
7.067
14.812
21.015
7.241

Finansiella skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader
Summa finansiella skulder

2020-12-31 2019-12-31 31.12.2018
2.775
5.461
3.232
–
–
–
1.018
4.096
178
3.793
9.557
3.410

SynAct Pharma har inga finansiella instrument som värderas och redovisas till verkligt värde. För samtliga
finansiella tillgångar och skulder anses det redovisade värdet enligt ovan vara en rimlig approximation av verkligt
värde. Någon ändring i klassificeringen av finansiella tillgångarna har ej skett för redovisade perioder.
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NOT 3 Ersättningar till närstående parter
Det har utöver transaktioner med ledande befattningshavare inte skett några transaktioner med närstående parter
i perioden. Nedan återfinnes samtliga ersättningar till ledande befattningshavare under året.
Namn
Styrelseordförande
Torbjörn Bjerke
Styrelseledamöter
John Haurum
Terje Kalland
Ulli Hacksell
Thomas Jonassen

Grundlön/
styrelsearvode

Företag

Övrig
ersättning

Totalt

UST Leadership

60

700

760

JSH BioTECH ApS

60
60
30

405

465
60
30
1.729

TJ Biotech ApS

1.729

VD (Jeppe)
Corprate Culture ApS
Övriga ledande befattningshavare (3st)
Henrik Stage
Thierry Duvauchelle
varav dotterföretag
Totalt

Arvode för
befattning

0

1.695
1.544

210

1.512
32
2.936
4.968

Next Stage Ventures ApS
Phaster1

205
205

1.310

1.695
1.749
1.717
32
2.936
6.488

NOT 4 Övergång till IFRS och rättelse av fel
Dessa finansiella rapporter för koncernen är de första som upprättats med tillämpning av IFRS. SynAct Pharma har
tidigare upprättat koncernredovisning i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
I samband med koncernens övergång från K3 till IFRS har ett antal fel i tidigare finansiella rapporter identifierats.
De rättelser av fel som har gjorts i koncernen avser aktiverade patentkostnader samt klassificering av
emissionsrelaterade poster.
De redovisningsprinciper som återfinns i not 1 har tillämpats när del-årsrapporten upprättats per den 31 december
2020 och för den jämförande information som presenteras per den 31 december 2019 och 2018 samt vid
upprättande av rapporten över periodens ingående finansiella ställning per den 1 januari 2018. De uppskattningar
som gjorts enligt IFRS per den 1 januari 2018 överensstämmer med de uppskattningar som gjordes enligt tidigare
tillämpade redovisningsprinciper.
Vid övergång till IFRS, tillämpas undantaget att ackumulerade omräkningsavvikelser uppgår till noll. Därutöver har
frivilliga och tvingande undantag från retroaktiv tillämpning av IFRS inte tillämpats av koncernen.
Effekter på resultat och ställning
I nedanstående sammanställning visas effekterna av ovanstående tillämpningar på koncernens resultaträkning för
2018 och 2019 samt koncernens rapport över finansiell ställning per 1 januari 2018, 31 december 2018 samt 31
december 2019. Övergången från tidigare redovisningsprinciper har också inneburit en annorlunda struktur och att
bolaget har övergått till att presentera kostnader i resultaträkningen utifrån funktion istället för utifrån kostnadsslag,
jämfört mot tidigare. Övergången till IFRS har inte haft någon effekt på koncernens kassaflöde, utöver omföring av
spärrade bankmedel. De justeringar som görs nedan avser de rättelser av fel som har identifierats i tidigare
finansiella rapporter samt effekt vid övergången till IFRS.
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23

24

Rättelser av fel
1) Aktivering av immateriella tillgångar
Patentavgifter har tidigare felaktigt aktiverats som immateriella tillgångar. Eget kapital har i öppningsbalansen
justerats samt återföring av tillkommande aktiveringar och avskrivningar i resultaträkningen.

2) Klassificering av emissionsrelaterade poster
Fordran på emissionslikvid under 2019, har tidigare felaktigt klassificerats som Tecknat men ej inbetalt kapital netto
med upplupna emissionskostnader. Tecknat men ej inbetalt kapital har omklassificerats som en övrig kortfristig
fordran samt att ej betalda emissionskostnader klassificeras som upplupna kostnader.

IFRS justeringar
3) Omklassificering av likvida medel
Spärrade bankmedel har tidigare klassificerats som likvida medel men enligt IFRS utför dessa en finansiell
anläggningstillgång.

4) Reserver för omräkningsavvikelser inom eget kapital
Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkning av finansiella rapporter från utländska verksamheter har tidigare
inte särredovisats från balanserade vinstmedel. Enligt IFRS särredovisas dessa omräkningsavvikelser som
reserver inom eget kapital.

Summan av justeringarnas nettoeffekt på koncernens eget kapital sammanfattas i nedan tabell.
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Styrelsens underskrift
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets
och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som
moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Lund, den 12 februari 2021

Torbjörn Bjerke
Styrelseordförande

John Haurum
Styrelseledamot

Terje Kalland
Styrelseledamot

Uli Hacksell
Styrelseledamot

Thomas Jonassen
Styrelseledamot

Jeppe Øvlesen
VD
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Revisorns granskningsrapport
Till styrelsen i SynAct Pharma AB
Org nr 559058-4826
Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapporten) för
SynAct Pharma AB per den 31 december 2020 och den tolvmånadersperiod som slutade per detta datum. Det är
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i
enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad
på vår översiktliga granskning.
Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning ISRE 2410 Översiktlig
granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att
göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra
analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan
inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt
International Standards on Auditing och god revisionssed i övrigt har.
De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan
säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision
utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad
slutsats grundad på en revision har.
Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att
anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och
årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.
Helsingborg, den 12 februari 2021,
Mazars AB

Bengt Ekenberg
Auktoriserad revisor
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Övrig bolagsinformation
SynAct Pharma AB – moderbolag
Firmanamn
Handelsbeteckning/kortnamn
ISIN-kod
LEI-kod
Säte och hemvist
Organisationsnummer
Datum för bolagsbildning
Datum när bolag startade sin verksamhet
Land för bolagsbildning
Juridisk form
Lagstiftning
Adress
Telefon
Hemsida
Revisor

SynAct Pharma ApS – dotterbolag
Land för bolagsbildning
Land från var dotterbolag driver verksamhet
CVR-nummer (Organisationsnummer)
Ägarandel

SynAct Pharma AB
SynAct Pharma/SYNACT. Aktierna är föremål för
handel på Spotlight.
Aktiens ISIN-kod är SE0008241491.
549300RRYIEFEQ72N546
Skåne län, Lunds kommun, Sverige
559058-4826
2016-04-12
2016-04-12
Sverige
Publikt aktiebolag
Svensk rätt och svenska aktiebolagslagen
Scheelevägen 2, 223 81 Lund, Sverige
+45 28 44 75 67
www.synactpharma.se
Mazars AB (Terminalgatan 1, 252 78 Helsingborg),
huvudansvarig revisor Bengt Ekenberg.

Danmark
Danmark
34459975
100 procent

c/o Medicon Village AB,
Scheelevägen 2, 223 81 Lund, Sverige
www.synactpharma.se
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